
 
РІЗДВО ХРИСТОВЕ 2005 
 
 

Христос рождається! Славімо Його! 
 
Преосвященним Архіпастирям, Препродобним Пастирям, Монашествующим 
                               і Вірним Православної Церкви в Америці. 
 
                                           Дорогі Возлюбленні во Христі: 

 
„ Усі Ангели на небі із великою радістю і веселістю радіють сьогодні! Все творіння 

возноситься із радістю для Спасителя і Господа народженного в Вефлеємі! 
Кожний заблудший від ідолопоклонства має зупинитись, і Христове царство буде на 

віки вічні!” 
Різдвяна Літія 

 
Поскільки ми святкуємо народження Нашого Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа, 
ми приєднюємо наші голоса із цими ангелами в прославленні Того, Хто взяв нашу 
людську природу в порядкувуючи до відновлення нас і всього творіння, щоб ми із 
могутністю стали „ спільниками із Його божественною природою, як Святий Павло 
нагадує нам. Це є дійсна причина бути „в доброму настрою” і в „ надзвичайній 
радості!” 
 
Всеж таки світ, в якому ми живемо дуже часто падає у насолоді в цьому здивувані, 
цієї невимовної радості. Дуже часто постійне нагадування про Христа і Його 
народження є багаторазове оточення суперечок.  Ті, що хочуть зменшити це свято в 
один із багатьох „свят”, щоб було святковано в тихому приватному колі так, щоб не 
було ніколи приголошено. Поки „ Христове царство на всі віки” ідолопоклонство, 
яке Його втілення стерло, продовжує існувати,  вдохновляє тих, хто бачить Його як: 
„Чудесного Помічника, Царя Царів, Бога Богів і Всевічного Отця і Царя Миру” всі 
вони щиро проголошують те, що „ З нами  Бог” не тільки словами, але їхніми ділами 
і вчинками. 
 
Місія Христа була дуже відкритою, Він проповідував для багатьох  згуртків людей. 
Він лікував хворих при присутності багатьох. Він відкривав глибину правди тим, хто 
слухав і хто прийняв Його запрошення „ прийди і дивись”. Послання  в покаянні і все 
прощенні відкривалось у Його причах і чудесах , було запечатано кровю, яку Він 
пролив перед людбми в Його стражданнях і смерті. Його воскресіння було 
оголошено тисячам у Єрусалимі в великий день Пятидесятниці і всьому світу на 
наступні дні, відкрило двері великої правди – вічного життя в Царстві. 
 
 Ми нагадуємо слова Пророка Ісаі: ”Він прийшов до своїх, але Свої не признали 
Його.” Євангелія Христа була проголошена і проголошується в багатьох суперечках, 
правдиво тому, що це вдохновляє „помилку ідолопоклоніння”, що утверджує цей 
світ, не той світ, „що прийде” який пропонує нам все що потрібне, все що є дійсним, 
все що людина потребує для того щоби досягнути „глибину” і „почуття своего 
самозадоволення.” Христос призиває нас відкласти наші земні турботи тобто, почати 
із ідолопоклонческих бажань бачити нас самих, а не Бога центром всього - це 



остатьня перепона розпізнати Його волю, розділяти Його життя і приймати участь в 
Йго Божественній природі. 
 
В сьогоднійшому світі, який переповненній війнами, природними катаклізмами, 
„політичною коректністью,” недостатністью любові і доброти, це легко уступити 
спокусам і сумнівам. Це дуже легко сконцентруватися на наших земних потребах, 
чим на небесних. Це втілення запрошує нас подивитись  вище цих невзгод розпізнати 
те, що поки ми живемо в падуючому світі, Царство Перемоги приходить і вже є, в 
повній присутності до нас у Церкві, як тільки ми будемо відповідати на Христове 
покликання: „Прийдіть... і Я заспокою вас.” Той світ де всі небесні ангели, доброї 
волі проголосять людству, що незалежність від самолюбства і ізоляції від Творця, 
вже із любов’ю дається тим, хто утікає від ідолопоклонства цього життя, вільно 
знаходить і приймає цей дарунок вічного життя, який був знайдений у всій Своїй 
повнотті у Вифлеємській печері, а також у постотті Єрусалимського гробу. 
 
В моїй молитві на Святкування Різдва Господа Нашого цього року, буде наповненна 
радістю яка приходить, коли ми дійсно каємось, коли ми дійсно стараємось відкласти 
земних ідолів і приходячих і відходячих різних клопотів, коли ми бачимо, що 
Христос дійсно „Царь на всі віки”. Ми сьогодні і на протязі майбутнього року 
будемо оберігатись від спокус, переносити усі невзгоди із Ним. Давайте навернемо 
себе до Нього із відновленою щиростью і впевнінестью, будемо старатись бути 
„світлом у світі” Господь запрошує нас до цього. 
 
 
 
                                       Із любовію в Новонародженному Христі 
 

 
 
                                                                 + ГЕРМАН 
                                  Архиєпископ Вашингтонський і Нью-Йоркський 
                                            Митрополит Всіеї Америки і Канади. 
 
 


