Різдвяне Послання
Постійної Конференції Українських Православних
Єпископів поза межами України
Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву, та всім вірним дітям Української
Православної Церкви в Діаспорі і в Україні

Христос Рождається! Славімо Його!

"Днесь Христос в Вифлеємі рождається від Діви, днесь Безначальний начинається і
Слово воплощається, сили небесні радуються і земля з людьми веселиться" (стихира
Свята).
Сьогодні знову Православна Церква святкує Різдво Христове, згадуючи пришестя в
світ Сина Божого. Весь християнський світ прославляє і возвеличує Народженого
Богомладенця Христа Спасителя. Святий апостол Павло називає Різдво Христове
“Великою благочестя тайною: Бог явився в тілі” (1 Тим. 3, 16). Найбільше і найглибше
таїнство християнської віри - це таїнство воплочення Божого Сина. Предвічний Бог
стає людиною і не перестає бути Богом:” І Слово стало тілом і оселилося між нами”каже святий Євангелист Іоан Богослов(1,14).

У нинішньому тривожному і збентеженому світі, де панує страх і непевність лунає
тихий і радісний ангельський спів: “Слава во вишніх Богу і на землі мир між людьми
благовоління”(Лк.2,14).
І коли сьогодні весь світ «стривожився», так як колись жителі Єрусалиму (Мф.2,3),
втім небесна пісня про мир на землі і благовоління в людях, сповнює спокоєм та
надією на краще майбутнє, кожну християнську душу. Бо нині лежить у яслах
Спаситель світу, який «тростини надломленої не переломить, і льону тліючого не
загасить» (Іс. 42,3). «Він є мир наш, Котрий… зруйнував перегороду, яка стояла
посередині» (Єф. 2:14) між небом і землею, зведену людською неправдою.
На це Божественне Немовля більше двох тисячоліть дивиться людство, і саме від
Нього багато людей черпають животворчу силу, яка змінює на краще їхнє життя.
Святі отців кажуть, що Христос зійшов на землю для того, щоб нас вознести на небо,
став людиною, щоби ми стали синами Божими, був убогий щоб ми збагатилися,
смирився, щоб нас прославити.

На превеликий жаль цього року під час святкування Різдвяних свят ми переживаємо
велике випробування, повязане з епідемією коронавірусу. Cьогодні у наших храмах
діють певні обмеження, які позбавляють наших вірних належної духовної опіки. Але
величне свято, Різдва Христового, яке ми святкуємо нагадує нам про безмежну любов
Бога до людини. “Бо так полюбив Бог світ,що віддав і Сина Свого Єдинородного, щоб
усякий хто вірує в Нього не загинув , а мав життя вічне” Івана (3,16).
Бог з великої любові до свого творіння створив цей світ прекрасним. Але сама людина
дуже часто своїм гріховним життям розриває звязок з Богом і приносить у світ

нещастя, хвороби і зло. Саме ця епідемія,яка сколихнула увесь світ, заставляє нас
християн задуматись над своїм особистим життям. Звичайно Господь не дозволив би
цій пандемії отримати такий всесвітний розвиток, якби вона не мала Божого
напоумлення для всіх людей ЗЕМЛІ.
І Саме свято Різдво Христове свідчить нам про те, що Бог не залишає нас без свого
догляду. Бог піклується не тільки про весь світ в цілому, але й про кожну людину
зокрема.

Тому нехай Народжений у Вифлиємі і спочилий у яслях Господь, спонукає кожного із
нас задуматись, для чого ми живемо і якими дорогами ходимо - прямими Божими,чи

кривими гріховними. Віра в Бога закликає нас боротися зі всіляким злом і насамперед
з гріхом у самому собі.

У ці святі Різдвяні дні молитовно звертаймося до Богомладенця Христа – Спасителя
нашого, щоб Він оберігав кожного із нас від цієї страшної хвороби.

Від щирого серця вітаємо всіх Вас дорогі брати і сестри з великим і
Спасенним святом Різдва Христового, Новим Роком і Святим Богоявленням, а
особливо нашу молодь і дітей, і всіх вас Боголюбивих християн у Діаспорі і в Україні.

Нехай наступаючий Новий Рік буде для всіх нас Роком духовного зростання, спокою,
міцного здоров'я, родинного щастя і Богом-благословенним Роком доброї долі для
всіх людей у цілому світі.

Христос Рождається! Славімо Його!
З архипастирським благословенням,

† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі
† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної
Америки
† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США і Західної Європи
† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади
†АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади

