PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR CHRISTMAS
✠ BARTHOLOMEW

BY GOD’S MERCY ARCHBISHOP OF CONSTANTINOPLE-NEW ROME AND
ECUMENICAL PATRIARCH
TO THE PLENITUDE OF THE CHURCH
GRACE, MERCY AND PEACE
FROM THE SAVIOR CHRIST BORN IN BETHLEHEM
Most venerable brothers in Christ and beloved children,
As we journey with the All-Holy Virgin, who comes “to give birth ineffably” to the
pre-eternal Word, and as we gaze upon Bethlehem, which prepares itself to receive
the holy infant, behold we have once more reached Christmas filled with sentiments
of gratitude to the God of love. The journey to this great feast of the nativity in the
flesh of the world’s Savior was different this year with regard to the outward
conditions, resulting from the current pandemic. Our church life and the participation
of our faithful in the sacred services, as well as the church’s pastoral care and good
witness in the world were all affected by the repercussions of the related health
restrictions. However, all this does not affect the innermost relationship of the faithful
with Christ or of our faith in His providence and our devotion to “the one thing that is
necessary.”
In secularized societies, Christmas has lost its original identity and has been reduced
to a celebration of ostentatious consumption and worldliness, without any suspicion
that on this holy day we commemorate the “eternal mystery” of the divine
incarnation. Today, the proper Christian celebration of Christmas is an act of
resistance to the secularization of life and to the dilution or demise of the sense of
mystery.
The incarnation of the Word reveals the content, direction, and purpose of human
existence. The all-perfect God subsists as perfect man, so that we may be able to exist
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“in the manner of God.” “For God became human in order that we might become
deified.” In the profound formulation of St. Gregory the Theologian, man is
“commanded to become God,” “a divinized being.” Such is the supreme dignity
afforded to humankind, which renders our existence an insurmountable honor. In
Christ, all people are called to salvation. Before God, “there is neither Jew nor Greek,
neither slave nor free man, neither male nor female; for everyone is one in Christ
Jesus,” according to the divinely inspired theology of the Apostle Paul. This is a
decisive reversal in the field of anthropology, the hierarchy of values, and the
perception of ethos. Since that time, whosoever insults humankind also defies God.
“For there is nothing as sacred as man, in whose nature God participated.”
Christmas constitutes the entire divine-human life of the Church, where Christ is
constantly experienced as the One who was, is and will come. The One “in His
Mother’s embrace” is the One “in the bosom of the Father,” the child Jesus is the One
who was crucified, resurrected and ascended in glory into the heaven, the righteous
judge and the King of glory. It is this inexpressible mystery that we glorify with
psalms and hymns, unto which we minister, while at the same time having been and
being ministered by Him. This is what the Fourth Ecumenical Council of Chalcedon
was divinely inspired to define “following the Holy Fathers.” The “doctrine of
Chalcedon,” which describes the way – beyond reason and comprehension – that the
Word of God assumed the flesh of the world, is “chanted” by the all-sacred Church of
Haghia Sophia in the City of Cities, the pride of Orthodoxy and the glory of the
oikoumene, through the architectural expression, the organization of sacred space,
the impressive dome, which reflects how the divine philanthropy unites all things, the
heavenly with the earthly, but also through the icons and decorations, as well as
through the unique theological language of splendid lighting.
In the midst of many circumstances and sorrows, we hear today the resounding voice
of the “Lord’s angel,” who “brings the good news of a great joy . . . to all people, for
to us is born this day a Savior, who is Christ Jesus.” We celebrate Christmas, praying
for our brothers and sisters in danger and illness. We admire the self-sacrifice of the
doctors and nurses and all those who contribute to confronting the pandemic. We
rejoice as we discover that the patient is approached as sacred person and is not
reduced to a number, a case, an object, or an impersonal biological unit. As it has
been said so eloquently, “the white gown” of the physicians is “a white cassock” that
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expresses surrender from what is “mine” for the sake of my brother, “seeking the
interests of the other” and the complete commitment to the suffering one. For this
“white cassock” – just as for the clergyman’s cassock, since both are symbols of a
spirit of sacrifice and service – the inspiration and driving force is love, which is
always a gift of divine grace and never exclusively our own achievement.
The perilous pandemic has shattered much of what we have taken for granted,
revealing the limits of the “titanism” of the contemporary “man-god” and
demonstrating the power of solidarity. Alongside the indisputable truth that our
world comprises a whole, that our problems are common, and that their solution
demands a joint action and agenda, what was supremely manifested was the value of
the personal contribution, the love of the Good Samaritan, which surpasses every
human standard. The Church actively supports – in deed and in word – our suffering
brothers and sisters, while praying for them, their relatives and all those responsible
for their care, and at the same time proclaiming that the healing of the sick – as a
temporary victory over death – pertains to transcendence and to the ultimate
abolition of death in Christ.
Unfortunately, the healthcare crisis has not allowed the development of activities
foreseen for 2020, as “the year of pastoral renewal and due concern for the youth.”
We hope that the coming year will render possible the realization of planned
initiatives for the new generation. We know from experience that, when our young
men and women are approached with understanding and love, they reveal their
creative talents and enthusiastically contribute to such initiatives. In the end, youth is
a particularly “religious” time in our life – filled with dreams, visions and deep
existential pursuits, with a vibrant hope for a new world of fraternity. It is this “new
creation” – the “new heavens and new earth . . . where righteousness dwells” that the
Church of Christ proclaims as good news and reflects in its journey to the Kingdom.
Beloved brothers and blessed children,
In the Church, man is completely renewed and not just “assisted.” There, man “lives in
the truth” and experiences his divine destiny. As the Holy and Great Council of
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Orthodoxy declared, in the Church “every person constitutes a unique entity, destined
for personal communion with God.” We share the divinely-given conviction that our
present life is not our entire life, that evil and negativity do not have the final word in
history. Our Savior is not a deus ex machina that intervenes and annihilates troubles,
while simultaneously abolishing our freedom, as if this was a “condemnation” from
which we need to be delivered. For us Christians, the unparalleled Patristic words
hold true: “The mystery of salvation pertains to those who are willing to be saved, not
to those who are coerced.” The truth of the freedom in Christ is tested through the
Cross, which is the way to the Resurrection.
In this spirit, concelebrating Christmas and the other feasts of the sacred Twelvetide
in a God-pleasing manner with all of you, we pray from our sacred Center of the
Phanar that the Savior, who condescended to the human race, may grant you health,
love for one another, progress in every good thing, and every blessing from above,
on the occasion of the new year that dawns and in all the days of your life. Let it be
so!
Christmas 2020
✠ Bartholomew of Constantinople

Fervent supplicant for all before God
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+ Варфоломій,
Милістю Божою Архієпископ Константинопольський,
Нового Риму і Вселенський Патріарх,
Всій повноті Церкви, Благодать, милість і мир Від Христа Спасителя
народженого у Віфлеємі.
Преосвященні браття у Христі та возлюблені чада,
Подорожуючи зі Пресвятою Дівою, яка приходить «невимовно народити»
предвічне Слово, і, дивлячись на Віфлеєм, який готується прийняти Божественне
Немовля, ось ми ще раз досягли Різдва, наповненого почуття вдячності БоговіЛюбові. Подорож до цього великого свята Різдва у плоті Спасителя світу цього
року була іншою щодо зовнішніх умов, що були наслідком нинішньої пандемії.
Наше церковне життя та участь наших вірних у священних богослужіннях, а
також душепастирство Церкви та добре свідчення у всьому світі зазнали
наслідки відповідних обмежень щодо здоров’я. Однак все це не впливає на
найглибші стосунки вірних з Христом, а також на нашу віру в Його провидіння та
нашу відданість «єдиному, що необхідно».
У секуляризованих суспільствах Різдво втратило свою первісну ідентичність і
було зведене до святкування показного споживання та мирського життя, не
підозрюючи, що в цей святий день ми згадуємо «вічну таємницю»
божественного втілення. Сьогодні правильне християнське святкування Різдва є
актом спротиву секуляризації життя та розмиванню або занепаду почуття
таємниці.
Втілення Слова розкриває зміст, спрямованість та мету людського існування.
Вседосконалий Бог існує як досконала людина, щоб ми могли існувати
«способом Бога». «Бо Бог став людиною, щоб ми стали обожненими». У
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глибокому вислові св. Григорія Богослова людині «заповідано стати Богом»,
«божественною істотою». Така найвища гідність надана людству робить наше
існування непереборною честю. У Христі всі люди покликані до спасіння. Перед
Богом «немає ні єврея, ні грека, ні раба, ні вільної людини, ні чоловіка, ні жінки;
бо всі єдині у Христі Ісусі», богословствує богонатхненно апостол Павло. Це
вирішальний перелом у галузі антропології, ієрархії цінностей та сприйняття
етосу. З того часу той, хто ображає людство, також кидає виклик Богові. «Бо
немає нічого такого священного, як людина, природи якої став причасником
Бог».
Різдво являється все бого-людське життя Церкви, в якому Христос постійно
відчувається як Той, Хто був, є і приходить. Той, хто «в обіймах Його Матері», є
Тим самим що «в лоні Отця»; дитина Ісус – це Той, Хто був розп’ятий, воскрес і
вознісся у славі на небо, праведний суддя і Цар слави. Цю невиразну таємницю
ми прославляємо псалмами та піснеспівами, якими ми Йому служимо,
одночасно бувши і будучи обслуженими Ним. Це те, що богонатхненно
висловив четвертий Вселенський собор у Халкідоні, «наслідуючи Святих Отців».
«Халкідонський догмат», який описує спосіб – поза розумом і розумінням – яким
Слово Боже сприйняло плоть світу, «оспівується» через архітектурний вираз
всечесного храму Святої Софії Премудрості Божої який збудований у місті міст,
який являється гордістю православ’я та славою вселеної, через організацію
священного простору і через вражаючий купол, який відображає, як
божественна любов до людей об’єднує все, небесне з земним, але також через
ікони та прикраси, завдяки унікальної богословської мови чудового освітлення.
Серед багатьох прикрих обставин ми сьогодні чуємо дзвінкий голос «ангела
Господнього», який «приносить добру новину великої радості… для всіх людей,
бо для нас сьогодні народився Спаситель, який є Христос Господь». Святкуючи
Різдво, ми молимось за наших братів і сестер що в небезпеці та хворобах
перебувають. Ми захоплюємося самопожертвеністю лікарів та медсестер та всіх,
хто сприяє протистоянню пандемії. Ми радіємо, коли виявляємо, що до пацієнта
звертаються як до священної особи, що не зводиться до числа, справи, предмета
чи знеособленої біологічної одиниці. Як уже було так красномовно сказано,
«біла сукня» лікарів – це «біла ряса», що виражає відмову від того, що «моє»
заради мого брата, «пошук інтересів іншого» і повну відданість до
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страждаючого. До цієї «білої ряси» відносяться так само, як і до ряси
духовенства, оскільки обидві являються символами духовної жертовності та
служіння, чиїми натхненням і рушійною силою є любов, яка завжди є даром
божественної благодаті і ніколи не являється виключно нашим власним
досягненням.
Небезпечна пандемія зруйнувала більшу частину того, що ми сприйняли як
належне, виявивши межі «титанізму» сучасної «людини-бога» і
продемонструвала силу солідарності. Поряд з незаперечною істиною, що наш
світ наповнює єдність, що наші проблеми є загальними і що їх вирішення
вимагає спільних дій та порядку денного, найвищим виявилася цінність
особистого внеску, любові Доброго Самарянина, яка перевершує всі людські
міри. Церква активно підтримує – ділом і словом – наших страждаючих братів і
сестер, молячись за них, їхніх родичів та всіх, хто відповідає за їх піклування, і
одночасно проголошує, що зцілення хворих – як тимчасова перемога над
смертю – стосується трансцендентності та остаточного знищення смерті у Христі.
На жаль, криза охорони здоров’я не дозволила розвивати діяльність,
передбачену на 2020-ий рік, як «рік пастирського оновлення та належної
турботи про молодь». Ми сподіваємось, що наступного року буде можливо
реалізувати заплановані ініціативи для нового покоління. З досвіду ми знаємо,
що коли до нашої молоді підходять з розумінням та любов’ю, вони виявляють
свої творчі таланти та з ентузіазмом вносять вклад у такі ініціативи. Врешті-решт,
молодість – це особливо «релігійний» час у нашому житті, наповнений мріями,
баченнями та глибокими екзистенційними пошуками, з яскравою надією на
новий світ братерства. Саме це «нове творіння», «нове небо і нова земля… де
живе правда», благовіствує Церква Христова та її відображає у своїй подорожі
до Царства Божого.
Возлюбленні браття та благословенні чада,
У Церкві людина повністю оновлюється, а не просто «отримує допомогу». Там
людина «живе в правді» і переживає свою божественну долю. Як проголосив
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Святий і Великий Собор Православної Церкви, «кожна людина є унікальною
істотою, призначенням якої є особисте спілкування з Богом». Ми поділяємо дане
Богом переконання, що наше теперішнє життя – це не все наше життя, що зло і
негатив не мають останнього слова в історії. Наш Спаситель не є «Богом з
машини», який втручається і знищує проблеми, одночасно скасовуючи нашу
свободу, ніби це було «засудженням», від якого ми повинні бути звільнені. Для
нас, християн, справедливі неперевершені свято-отцівські слова: «Таємниця
спасіння стосується тих, хто хоче спастись, а не тих, кого примушують».
Істинність свободи у Христі перевіряється через Хрест, який є шляхом до
Воскресіння.
У цьому дусі, святкуючи разом з усіма Вами Різдво Христове та святки в
приємному Богові дусі, ми молимося від нашого священного Центру Фанару,
щоб Спаситель, який знизився до людського роду, подарував вам здоров’я,
любов один до одного, успіх у кожній добрій справі та всяке благословення
згори, в новому році та у всі дні вашого життя. Нехай так буде!
Різдво Христове, 2020р.
† Константинопольський Варфоломій,
палкий молитовник перед Богом за всіх Вас
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