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“Ликуйте, небеса, радуйся, земле, гукайте весело, ви, гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився над його
пригніченими” (Ісая 49:13)
Це пророцтво Ісаї сповнилося у Різдві — приході Месії, Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Вже понад 2000 років минуло
з того часу як Бог прийшов, щоб бути посеред нас, і, хоча хронологічна відстань збільшується з кожним роком, значення,
торжество та пережиття людством цієї найрадіснішої миті в історії спасіння залишається таким як було у першу Різдвяну ніч.
Саме сьогодні “Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу його бачили — славу Єдинородного від Отця, благодаттю
та істиною сповненого” (Іван 1:14). У воплоченні Божого Сина люди отримали образ невидимого Бога-Отця та Його Слова,
який завжди був Богом ще перед сотворенням світу і стався чоловіком (Іван 1:1-2), щоби нас знову зробити добрими, чистими
та улюбленими дітьми Небесного Отця.
Прихід Христа у світ є великим свідченням та доказом Божої любові до нас, бо жодне сотворіння не сподобилося такої уваги
та турботи як людський рід і не через наші заслуги, а з величезного Божого милосердя. Ісус прийшов не для того, щоби дати
нам новий або покращений закон моралі, бо він вже був даний нам через Мойсея, і наша совість є вартовий, що пильнує,
наскільки добре ми його сповняємо. Ісус не прийшов робити чуда, зціляти хворих та воскрешати померлих, бо і пророки
Старого Завіту це робили. Ісус став людиною і не для того, щоби принести нам певний дочасний добробут та задоволення
усіх наших потреб, бо навіть Сам цього не мав — народився у бідному вертепі, йому бракувало багатьох наших повсякденних
зручностей, переживав холод, голод, наругу і зневаги.
Причиною приходу Божого Сина є повне оновлення людського роду через благодать Божу, щоб показати первинну красу і
цінність людини, яку ми мали при сотворенні світу, та, на жаль, втратили через гріх. Як Сам сказав, “не здорові потребують
лікаря, а недужі” (Лк. 5:31), Ісус є чудесним Лікарем людської природи, який виліковує та позбавляє нас залежності від гріха
та матеріального, і бажає, щоб ми думали про спасіння, духовні цінності та щасливу вічність. Він прийшов, щоби закласти тут
Небесне Царство, де панують мир, а не розбрат; любов, а не ненависть; правда, а не брехня; милосердя та співчуття, а не
самолюбство і байдужість. Практичне втілення цих принципів кардинально змінює стан та якість людського буття. Божа
присутність, Його мир і благодать реально відчуваються, і людина стає Людиною, якою Господь її покликав.
Бог є з нами і посеред нас! Багато складних обставин сьогодення — епідемія коронавірусу, політичні та економічні кризи,
нестабільність, зниження матеріальної якості життя, напруга та постійна загроза масштабної війни в нашій любій Україні з
боку Росії —змушують нас переосмислити принципи та цінності нашого життя до тепер і збагнути безмежну мудрість Божого
закону і Божу любов. Ця любов виявляється вже у запрошенні Ісуса, “Прийдіть до Мене, всі втомлені та обтяжені, і я облегшу
вас” (Мт. 11:28).
Отож, ходімо до Христа — линьмо серцем, думками та молитвою до бідної Вифлеємської стаєнки. Уявімо Дитятко Ісусика,
який лежить на сіні, сміється і мило простягає ручки, щоби обійняти нас, заспокоїти, потішити, обнадіяти і дати нам радість.
І ми знайдемо там правдиве щастя, бо “неспокійне наше серце, поки не спочине у Тобі, Господи” (св. Августин). Ми відчуємо
повноту почуттів і апогей людського пережиття лише у нашій присутності перед самим Господом Богом.
Краса Христового Різдва випливає з простоти Різдвяної ночі, позбавленої всякої людської розкоші, але багатої на особливе
усвідомлення та переконання, що Бог правдиво є з нами.
У ці світлі та радісні дні Різдвяних свят бажаємо усім вам відчути мир і спокій Вифлеємської ночі та радість приходу Месії,
Спасителя світу, який оспівували численні ангельські хори, “Слава в вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління” (Лк
2:14). Маючи цю радість і благодать у наших серцях, поділімся ними з нашими ближніми, особливо з хворими, потребуючими
уваги і підтримки. Будьмо доброзичливими і щедрими, бажаючи усім мати у достатку доземних дібр та Божої
благодаті. Колядуймо голосно і усюди, сповіщаючи про прихід Христа Спасителя до нас!
Нехай новонароджене Дитятко Ісус благословить Вас, Ваші родини та спільноти цього Різдва та кожного дня!
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"Rejoice, O heavens, and be glad, O earth, and shout for joy, ye mountains: for the LORD hath comforted his people, and hath had mercy on
them that are oppressed"
(Isaiah 49:13).
This prophecy of Isaiah was fulfilled at Christmas – on the day the Messiah, our Savior and Lord Jesus Christ, was born. More than 2,000
years have passed since God came to be among us, and although the chronological distance increases with each passing year, the
significance, triumph, and experience of this most joyous moment in the history of salvation remains the same as it was on Christmas
Eve. It is today that "the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father,
full of grace and truth" (John 1:14). In the incarnation of the Son of God, people received the image of the invisible God the Father and
His Word, who was always God before the creation of the world and became man (John 1: 1-2) to make us good, pure, and beloved
children of Heavenly Father once again.
The coming of Christ into the world is such a great testimony and proof of God's love for us because no creature has received such an
honor and care for its salvation as did the human race. God extended his mercy not because of our merits, but out of God's great mercy.
Jesus did not come to give us a new or improved law of morality, because it had already been given to us through Moses and our
conscience serves as a guardian to monitor how well we fulfill it. Jesus did not come to work miracles, heal the sick, or raise the dead,
because the Old Testament prophets did. Jesus became man not to bring us any temporary prosperity and satisfaction of all our earthly
desires and needs, because he himself did not have it - he was born in a poor nativity scene, lacked many of our daily comforts,
experienced cold, hunger, abuse, and humiliation.
The reason for the coming of the Son of God is the complete renewal of the human race through the grace of God. He wanted to uncover
the original beauty and value of man, which we had at the creation of the world, and, unfortunately, lost through sin. As He Himself
said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick" (Luke 5:31). He is the wonderful Doctor of the human nature Who heals and
helps us to leave behind our attachment to sin and dependency on everything that is material, and make us think about Gospel message,
values and principles that truly matter. He came to establish here the Kingdom of Heaven, where peace, not strife, reigns; love is
present, not hatred; truth prevails, not lies; mercy and compassion are common, not selfishness and indifference. The practical
implementation of these values and virtues radically changes the state and quality of human existence for better – spiritually enriched.
God's presence, His peace and grace are really felt. A person becomes the Human Being that the Lord has called and wants him or her
to be.
God is with us and He is among us! Among the many difficult circumstances of today - the coronavirus epidemic, political and economic
crises, instability, declining material quality of life, tension and the constant threat of large-scale war in our beloved Ukraine by Russia,
force us to rethink the guiding principles and values of our lives. At this point we begin to understand infinite wisdom of God’s law and
love for us. His love is already manifested in Jesus' invitation, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you
rest" (Matt. 11:28).
So, let's come to Christ - let's go with our hearts, thoughts, and prayers to the poor stable of Bethlehem. Let us imagine the Baby Jesus
lying in the hay, laughing, and holding out his arms, ready to hug us, calm us down, comfort us, encourage us and give us joy. And we
will find true happiness there. As St. Augustine said, "our hearts are restless until they rest in You, Lord". We will experience the fullness
of feelings and the high point of human experience while in the presence of the Lord God Himself.
The beauty of Christ's Nativity stems from the simplicity of Christmas Eve, - deprived of all human splendor, but rich in special
awareness and conviction that God is truly with us.
In these bright and joyful days of Christmas, we wish you all to feel the peace and tranquility of the night of Bethlehem and the joy of
the coming of the Messiah, the Savior of the world, praised by many angelic choirs, "Glory to God in the highest, and on earth peace,
good will toward men" (Luke 2: 14). Being filled with this joy and grace in our hearts, let us share it with our neighbors, especially with
the sick, those who are neglected, in need of attention and support. Let us be kind and generous, wishing everyone to have enough of
earthly good things and God's grace. Let us sing carols loudly and everywhere, thus, announcing the coming of Christ the Savior to us!
May the newborn Baby Jesus bless you, your families, and communities this Christmas and every day!
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