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Лист від Архієрею до
Дня Різдва Христова 2012 року
Любе Духовенство, Ченці та Віруючі Оберігаємої Богом Єпархії Нью-Йорку та Нью-Джерсі:
Христос Народився! – Славимо Його!
Знову приходе до нас «самий чудовий час року», як співають у пісні. Яке значення це має?
Деякі люди тільки празникують свята пори року разом з Фрості та Рудольфом. Для більшості
людей має вагу Санта Клаус, складання списку та отримання чудових подарунків. Напевно, для
багатьох інших Різдво відзначає народження прекрасного немовля у Віфлеємі... який підріс та
став чудовим вчителем, лагідним лікарем та, мабуть, навіть і чудотворцем.
Та для нас, Православних Християн, Свято Різдва Христова має ще більшу вагу. Це пришестя
Сина Божого у людському обличчі. Це є абсолютне підтвердження неуявленної любові Бога до
нас: «Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в
Нього, не згинув, але мав життя вічне» (Іван 3:16).
Це є виконання обіцянки, яку з давніх-давен дав Бог від любові: «Як настало ж виповнення часу,
Бог послав Свого Сина, що родився від жони, та став під Законом, щоб викупити підзаконних,
щоб усиновлення ми прийняли» (до Галатів 4:4).
Чому це трапилося саме так? Тому що так повинно було трапитися; не мав людський рід іншого
шляху до спасіння від гріха, смерті та вічно присутнього лукавого. Фундаментом нашого
спасіння не є освіта чи економіка, політика чи влада. Його можна знайти тільки у Христі –
Спасителі, Втіленому Сині Божому. Ось як пояснює це Святий Григорій Нисський:
«Наша сутність була хворою та мала потребу в лікарі.
Людина впала і потребувала когось, хто б її підняв.
Той, хто не бере участі у добрі, має потребу в тому, хто б повернув його до добра.
Той, кого зачинили у теміні, потребував присутність життя.
В’язень шукає того, хто б викупив його;
Взятий в полон шукає того, хто обере його долю.
Пригноблений невільництвом шукав того, хто звільнить його».
Спасіння, яке даровано нам з пришестям Немовля Месії, - це духовне, внутрішнє спасіння, яке у
свою чергу може принести спасіння зовнішнє. Перетворені люди можуть перетворити парафії...
суспільство. Благодать та гаразд, які ми шукаємо, можна знайти у спілкуванні з Богом, тільки
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Бог Спаситель може їх дарувати. Він надає нам цю надію: «Зоставляю вам мир, мир Свій вам
даю! Я даю вам не так, як дає світ» (Іван 14:27).
Син Божий не прийшов засудити нас за те, що ми підкорилися гріху. Він прийшов врятувати
нас, та розірвав ланцюги гріху та смерті. У цю надзвичайну пору року, давайте дякувати Богу за
Його невимовний Дарунок, за Господа Бога Нашошо Ісуса Христа Спасителя... та поживемо
життя, яке було перетворено Його пришестям – відвертаючись від гріха, люблячи Його,
служачи Йому та прославляючи Його кожен день.
З моїми молитвами, благословенням та любов’ю,
+МАЙКЛ
Єпископ Нью-Йоркський та Єпархії Нью-Йорку та Нью-Джерсі
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