
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

Высокопреосвященнейшего митрополита

Николаевского и Очаковского Питирима

боголюбивым пастырям, всечестному иночеству

и всем верным чадам Николаевской епархии

Украинской Православной Церкви

 
Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» 

(Лк. 2, 14).
 

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры и все верные чада Николаевской епархии
Украинской Православной Церкви!

Воспоминания  о  великом  священном  событии  Рождества
Христова ведут нас в Вифлеем. Там под покровом благословенной
ночи  совершилась  великая  тайна  пришествия  Бога  во  плоти.  Это
величайшее  событие  в  жизни  человечества  воспевает  ныне  вся
полнота  Святой  Соборной  Апостольской  Церкви:  «Христос
раждается — славите! Христос с Небес — срящите!  Христос на
земли  —  возноситеся!  Пойте  Господеви,  вся  земля,  и  веселием
воспойте,  людие,  яко  прославися.»  (Ирмос  канона  празднику
Рождества Христова).

Почему  ликует  Святая  Церковь,  прославляя  это  событие?
Рождество  Христово  приклонило  Небеса  к  земле.  Совершилась
великая  тайна  Боговоплощения,  в  которой  милость  и  истина
встретились, правда и мир облобызались (Пс. 84, 11).

Рождество  Христово  уже  здесь, на  земле,  дарует  нам  жизнь
вечную. Сегодня Бог, Которому на небе непрестанно служат Ангелы,
явился  во  плоти  к  людям,  чтобы  послужить  нам  грешным.  Он
пришел на землю, чтобы принести Искупительную жертву за грехи
человека  (Мф.  20,  28).  «Ныне  Бог  вочеловечился,  чтобы  человек
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обожился».  Этим  Он  открыл  нам  вход  в  Царство  Небесное.
Человеческий разум не  может изъяснить  всю силу  добра,  которое
принес Он Своим Боговоплощением.

Еще с древних времен языческие философы предугадывали, что
в  мир  придет  Кто-то  необыкновенный,  —  явится  Тот,  Кто
одухотворит всю вселенную. Апостол Павел пишет:  «Многочастне
и  многообразне  древле  Бог,  глаголавший  отцем  во  пророцех,  в
последок дний сих глагола нам в Сыне ...  Им же и веки  сотвори»
(Евр. 1, 1-2).

С Рождеством Христовым изменилась коренным образом жизнь
всего  человечества:  пришло  чаяние  языков  —  взошла  звезда  над
Вифлеемом. Свет Разума осиял всех людей, сидящих во тьме и сени
смертной (Мф.  4,  16),  и  просветил  их  Своим  светом,  даруя  нам
надежду на спасение. Зримое и преславное таинство явления Бога во
плоти  действительно  является  полнотой  Божественной  Любви,
приносящей радость всем людям.

Скорбь и плач пришли с падением Адама. После его изгнания из
Рая  он  и  его  потомки  лишились  близкого  общения  с  Богом  и
оплакивали свою потерю «рая сладости» (Быт. 3, 24).

Единственным  путем  к  уничтожению  греховных  последствий
является  уничтожение  самого  греха.  Вот  почему  в  Рождестве
Христовом  возсия  нам  Солнце  Правды  —  Христос  Бог  наш,  —
Который  Своею  силою  через  принятие  человеческой  природы
побеждает  грех.  «Явилась  благодать  Божия  спасительная  всем
человекам» (Тит. 2, 11).  «Яко  сила от Него исхождаше и  исцеляше
вся» (Лк.  6,  19).  И  теперь  эта  сила  Христова  осеняет  всякого
человека, который идет по узкому и тернистому пути спасения.

Только в Церкви, в Ее Таинствах проявляется благодатная сила
Воплотившегося Христа Бога нашего, подающего помощь всякому,
взывающему к Нему. Но для каждого человека необходима вера в
действенность благодати Божией в церковных Таинствах.  Поэтому
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каждый  верующий  христианин,  ревностно  участвующий  в  жизни
Церкви, получает эту благодатную радость спасения. 

Именно о такой радости возвестил Ангел на Вифлеемском поле
пастушков: «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям:  ибо  ныне  родился  вам  в  городе  Давидовом  Спаситель,
Который  есть  Христос  Господь  и  вот  вам  знак:  вы  найдете
Младенца в пеленах, лежащего в яслях».  Небесное многочисленное
воинство  воспело  хвалебную  песнь:  «Слава  в  вышних  Богу,  и  на
земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 9-14).

Когда Ангелы вознеслись на небо, тогда пастушки с радостным
чувством сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там  случилось,  о  чем  возвестил  нам  Господь  (Лк.  2,  15).  Они
первыми увидели Богомладенца.

В те дни,  во  время всемирной переписи,  все явились в города
своего отечества. Все были заняты своими какими-то неотложными
личными делами. Но никому из них не открылся Новорожденный.

С  самого  начала  и  до  сегодняшнего  дня  люди  по-разному
относятся  ко  Христу,  к  явлению  Его  в  мир.  Одни,  как  волхвы  и
пастушки, сорадуются Ангелам, возвещающим о пришествии в мир
Сына Божия. Другие, как Ирод, неистово подражая диаволу, который
есть человекоубийца, сомневаются и не верят Христу как Богу и не
идут на поклонение Ему.

Нужно нам помнить об этом и спешить с волхвами и пастушками
к яслям Богомладенца Христа. Пусть каждый несет к Рожденному
Господу  смиренную благодарность  за  Его  любовь  к  нам  падшим.
Дадим место нашему Спасителю и примем Его в свое сердце с той
Любовью, Которая стремится помочь и утешить нас грешных.

«Спешим любовью его согреть: Христос родился — славите!».
Будем  благодарны  Новорожденному  Иисусу  и  за  то
самоуничижение,  которое  Он  претерпел,  чтобы  вернуть  нам
утраченную вечную жизнь.
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Рождество Христово — это праздник любви и взаимопонимания,
прощения и примирения, согласия и единства между людьми. Во имя
этих  Рождественских  даров  и  ценностей  призываю  Вас,  дорогие
братья  и  сестры,  жить  в  духе  непоколебимой  верности  Святой
Матери Церкви в Ее Единстве.

Еще раз поздравляю Вас, дорогие братья и сестры, со светлым
праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Помолимся о
покаянии  и  спасении  Новорожденному  Богомладенцу  —  Солнцу
Правды. Да согреет Он нас своим благодатным светом и ниспошлет
просвещение заблудших.

Желаю  Вам  успехов  в  каждодневной  христианской  жизни  и
усердия в исполнении заповедей Божиих.

Пусть  благодать  Рождества  Христова  осенит  нашу  жизнь  и
благословит радостью, которую принес Новорожденный Христос Бог
наш.  Да  будет  это  лето  благости  Божией  временем  мира  и  Его
благоволения.

Христос рождается — славите; Христос с небес — срящите!
 
 

Смиренный

+ Питирим
 

митрополит Николаевский и Очаковский 

Рождество Христово, 

2018/2019

г. Николаев
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Високопреосвященнішого митрополита

Миколаївського і Очаківського Питирима
боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву

і всім вірним чадам Миколаївської єпархії
Української Православної Церкви

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» 

(Лк. 2, 14)

Возлюблені у Господі пастирі, всечесні  іноки та інокині, дорогі
брати  і  сестри  і  всі  вірні  чада  Миколаївської  єпархії  Української
Православної Церкви!

Спогади про велику священну подію Різдва Христового ведуть
нас  у  Віфлеєм.  Там  під  покровом  благословенної  ночі  відбулася
велика  тайна  явлення  Бога  у  плоті.  Цю  величну  подію  в  житті
людства  оспівує  нині  вся  повнота  Святої  Соборної  Апостольської
Церкви:  «Христос  раждается  —  славите!  Христос  с  Небес  —
срящите!  Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся
земля,  и  веселием воспойте,  людие,  яко прославися.»(Ірмос канону
свята Різдва Христового).

Чому  радіє  Свята  Церква,  прославляючи  цю  подію?  Різдво
Христове  прихилило  Небеса до  землі.  Звершилась  велика  тайна
Боговтілення, в якій  «милость и истина сретостеся, правда и мир
облобызастася» (Пс. 84, 11).

Різдво  Христове  вже  тут,  на  землі,  дарує  нам  життя  вічне.
Сьогодні Бог, Якому на небі безперестанно служать Ангели, явився у
плоті до людей, щоб послужити нам грішним. Він прийшов на землю,
щоб  принести  Спокутливу  жертву  за  гріхи  людини  (Мф.  20,  28).
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«Христос став людиною, щоб людина  обожилась». Цим Він відкрив
нам вхід в Царство Небесне. Людський розум не може пояснити всю
силу добра, яке приніс Він Своїм Боговтіленням.

Ще з давніх часів язичницькі філософи передбачали, що в світ
прийде Хтось незвичайний, - з'явиться Той, Хто одухотворить увесь
світ.  Апостол Павло пише:  «Многочастне   и  многообразне  древле
Бог,  глаголавший отцем во пророцех,  в  последок дний сих глагола
нам в Сыне ... Им же и веки сотвори» (Євр. 1, 1-2).

З Різдвом Христовим змінилось докорінно життя всього людства:
звершилось сподівання народів  -  зійшла зірка  над Віфлеємом.  Світло
Розуму осяяло всіх людей, що сиділи у пітьмі та тіні смертній (Мф. 4, 16),
і просвітило їх Своїм світлом, даруючи нам надію на спасіння. Зриме
і  преславне  таїнство  явлення  Бога  у  плоті  дійсно  є  повнотою
Божественної Любові, що приносить радість всім людям.

Скорбота і плач прийшли з падінням Адама. Після його вигнання
з Раю він і  його нащадки втратили близьке спілкування з Богом і
оплакували свою втрату «рая насолоди» (Бут. 3, 24).

Єдиним шляхом до  знищення  гріховних наслідків  є  знищення
самого гріха. Ось чому в Різдві Христовому возсія нам Сонце Правди
- Христос Бог наш, - Який Своєю силою через прийняття людської
природи  перемагає  гріх.  «Явилась  благодать  Божа  спасительна
усім людям» (Тіт. 2, 11). «Яко сила от Него исхождаше и исцеляше
вся» (Лк. 6, 19). І тепер ця сила Христова осіняє кожну людину, яка
йде по вузькому і тернистому шляху спасіння.

Тільки  в  Церкві,  в  Її  Таїнствах  проявляється  благодатна  сила
Втіленого Христа Бога нашого, що подає допомогу кожному,  хто
звертається  до  Нього.  Але  для  кожної  людини  необхідна  віра  в
дієвість  благодаті  Божої  в  церковних  Таїнствах.  Тому  кожен
віруючий  християнин,  який  ревно  бере  участь  в  житті  Церкви,
отримує цю благодатну радість спасіння.

Саме про таку радість сповістив Ангел на Віфлеємському полі
пастушків: «Я  сповіщаю вам радість велику, яка буде всім людям: бо
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нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Який є Христос
Господь; і ось вам знак: ви знайдете Богомладенця сповитого, Який
лежить  в  яслах».  Небесне  численне  воїнство  прославило  Бога
прехвальним піснеспівом: «Слава в вишніх Богу, і  на землі мир, в
людях благовоління» (Лк. 2, 9-14).

Коли  Ангели  піднеслися  на  небо,  тоді  пастушки  з  радісним
почуттям сказали один одному: Ходім в Віфлеєм і подивимося, що
там  сталося,  про  що  сповістив  нас  Господь  (Лк.  2,  15).  Вони
першими побачили Богонемовля.

В ті дні, під час всесвітнього перепису, всі з'явилися у міста своєї
батьківщини.  Всі  були  зайняті  своїми  якимись  невідкладними
особистими  справами.  Але  нікому  з  них  не  відкрився
Новонароджений.

З  самого  початку  і  до  сьогоднішнього  дня  люди  по-різному
ставляться  до  Христа,  до  явлення  Його  в  світ.  Одні,  як  волхви  і
пастушки, радіють Ангелам, які сповіщають про прихід у світ Сина
Божого.  Інші,  як  Ірод,  несамовито  наслідують  диявола,  який  є
душогуб. Вони сумніваються і не вірять Христу як Богу і не йдуть на
поклоніння Йому.

Нам  потрібно  пам'ятати  про  це  і  поспішати  з  волхвами  і
пастушками до  ясел  Богонемовляти Христа.  Нехай  кожен несе  до
Народженого  Господа  смиренну  подяку  за  Його  любов  до  нас
грішних.  Дамо місце  нашому Спасителю і  приймемо Його  в  своє
серце з тією Любов'ю, Яка прагне допомогти і утішити нас.

«Спішим любов’ю Його зігріти,  Христос родився — славіте!».
Будемо вдячні  Новонародженому Іісусові  і  за  те  самоприниження,
яке Він зазнав, щоб повернути нам втрачене вічне життя.

Різдво Христове - це свято любові і взаєморозуміння, прощення і
примирення, злагоди та єдності між людьми. В ім'я цих Різдвяних
дарів і цінностей закликаю Вас, дорогі брати і сестри, жити в дусі
непохитної вірності Святій Матері Церкві в Її Єдності.
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Ще раз вітаю Вас, дорогі брати і сестри, зі світлим святом Різдва
Господа  нашого  Іісуса  Христа.  Помолимося  про  дарування  нам
покаяння  і  спасіння  Новонародженему  Богонемовляті  -  Сонцю
Правди. Нехай зігріє Він нас своїм благодатним світлом і просвітить
тих, хто зійшов з праведного шляху.

Бажаю Вам успіхів у щоденному християнському житті і ревного
виконання заповідей Божих.

Нехай  благодать  Різдва  Христового  осяє  наше  життя  і
благословить радістю, яку приніс Новонароджений Христос Бог наш.
Нехай  же  буде  це  літо  благості  Божої  часом  миру  і  Його
благовоління.

Христос рождается - славите; Христос с небес - срящите!

Смиренний 

+ Питирим
 

митрополит Миколаївський и Очаківський 

Різдво Христово, 

2018/2019

м. Миколаїв
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