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Нині Свята Церква світло і радісно прославляє таїн-
ство народження від Пречистої Діви Марії Господа і 
Спасителя нашого Іісуса Христа. 

Творець, люблячи Своє творіння, явився у плоті, 
став людиною, в усьому подібною до нас, окрім гріха 
(див. 1 Тим. 3, 16; Євр. 4, 15). Бог возліг у яслах Віфлеє-
ма. Він зробив це, щоб спасти світ від духовного і мо-
рального занепаду, звільнити людину від страху смерті. 
Творець пропонує прийняти нам найбільший з усіх 
дарів: Свою Божественну любов, повноту життя. У 
Христі ми стаємо здатними знайти надію, що перемагає 
страх, досягти святості й безсмертя. 

Він приходить у наш понівечений гріхом світ, щоб 
Своїм народженням, життям, стражданнями, хресною 
смертю і славним воскресінням утвердити новий закон, 
нову заповідь — заповідь любові. «Заповідь нову даю 
вам, щоб ви любили один одного; як Я полюбив вас, так 
і ви щоб любили один одного» (Ін. 13, 34), — ці слова 
Господь звернув до своїх учнів, а через них до всього 
світу: до тих, хто жив у той час, хто живе зараз, і до тих, 
хто житиме після нас, аж до кінця віків. 

Кожна людина покликана відповісти на цю заповідь 
своїми справами. Подібно до того, як Христос явив нам 
справжню милість, безмірну поблажливість до наших 
недоліків, так і ми повинні бути милосердними і по-
блажливими до людей. Слід піклуватися не лише про 
наших рідних і близьких, хоча про них потрібно піклу-
ватись у першу чергу (див. 1 Тим. 5, 8), не лише про 
наших друзів та однодумців, а й про тих, хто поки ще не 
знайшов єдності з Богом. Ми покликані наслідувати в 
любові Спасителя, молитися за тих, які утискають і 
кривдять нас (див. Мф. 5, 44), постійно мати на думці 
благо всього народу, Вітчизни й Церкви. Кожен із нас, 
роблячи добрі справи, здатний хоча б трохи змінити на 
краще навколишню дійсність. Тільки так ми разом ста-
немо сильнішими. Бо беззаконня неспроможне перемог-
ти любов, як темрява не може поглинути світло істинно-
го життя (див. Ін. 1, 5). 

В історії нашої Вітчизни чимало прикладів того, як 
наш народ, уповаючи на Бога, долав труднощі, гідно ви-
ходив з найскладніших випробувань. 

Багато які з цих подій ми згадували минулого року. 
Ми відсвяткували 400-ліття подолання Смути, яка 
завершилася вигнанням інтервентів і відновленням 
національної єдності. Була відзначена також 200-та річ-
ниця Вітчизняної війни 1812 року, під час якої наші 
предки дали відсіч навалі «двунадесяти язик» — вели-
чезній армії, зібраній Наполеоном з усієї підкореної 
Європи. 

2013 рік буде ознаменований святкуванням 
1025-ліття Хрещення Русі святим рівноапостольним 
великим князем Володимиром. Прийняття православної 
віри стало початком нової ери в житті нашого народу. 
Світло Христової істини, що засяяло колись на благо-
словенних Київських пагорбах, і тепер просвіщає серця 
жителів країн історичної Русі, наставляючи нас на путь 
добродіяння.

Підбиваючи підсумки минулого року, вознесімо 
Богові подяку і за Його великі й багаті милості, і за ті 
скорботи, що Він попускав нам зазнати. Протягом усієї 
своєї історії Церква не знала тривалих періодів благо-
денства: після миру і спокою неодмінно наставали часи 
незгод і випробувань. Але за всіх обставин Церква 
словом і ділом сповіщала правду Божу, сповіщає вона її 

і сьогодні, засвідчуючи, що суспільство, побудоване на 
засадах наживи, вседозволеності, необмеженої свободи, 
нехтування вічними істинами, заперечення авторитетів, 
морально хворе і йому загрожують чималі небезпеки. 

Я закликаю всіх до богозаповіданого терпіння й мо-
литви за Матір-Церкву, за народ Божий, за рідну землю. 
Завжди пам’ятайте слова апостола язичників: «Пильнуй-
те, стійте у вірі, будьте мужні, сильні. Все у вас нехай 
буде з любов’ю» (1 Кор. 16, 13–14). 

Сердечно вітаючи вас з нинішнім торжеством, моли-
товно прошу всім нам у Богонемовляти Христа духов-
них і тілесних сил, щоб кожний із нас міг особистим 
прикладом свідчити світові, що Господь наш і Бог, Який 
нині народився, є Любов (див. 1 Ін. 4, 8). Амінь. 
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і ви щоб любили один одного» (Ін. 13, 34), — ці слова 
Господь звернув до своїх учнів, а через них до всього 
світу: до тих, хто жив у той час, хто живе зараз, і до тих, 
хто житиме після нас, аж до кінця віків. 

Кожна людина покликана відповісти на цю заповідь 
своїми справами. Подібно до того, як Христос явив нам 
справжню милість, безмірну поблажливість до наших 
недоліків, так і ми повинні бути милосердними і по-
блажливими до людей. Слід піклуватися не лише про 
наших рідних і близьких, хоча про них потрібно піклу-
ватись у першу чергу (див. 1 Тим. 5, 8), не лише про 
наших друзів та однодумців, а й про тих, хто поки ще не 
знайшов єдності з Богом. Ми покликані наслідувати в 
любові Спасителя, молитися за тих, які утискають і 
кривдять нас (див. Мф. 5, 44), постійно мати на думці 
благо всього народу, Вітчизни й Церкви. Кожен із нас, 
роблячи добрі справи, здатний хоча б трохи змінити на 
краще навколишню дійсність. Тільки так ми разом ста-
немо сильнішими. Бо беззаконня неспроможне перемог-
ти любов, як темрява не може поглинути світло істинно-
го життя (див. Ін. 1, 5). 

В історії нашої Вітчизни чимало прикладів того, як 
наш народ, уповаючи на Бога, долав труднощі, гідно ви-
ходив з найскладніших випробувань. 

Багато які з цих подій ми згадували минулого року. 
Ми відсвяткували 400-ліття подолання Смути, яка 
завершилася вигнанням інтервентів і відновленням 
національної єдності. Була відзначена також 200-та річ-
ниця Вітчизняної війни 1812 року, під час якої наші 
предки дали відсіч навалі «двунадесяти язик» — вели-
чезній армії, зібраній Наполеоном з усієї підкореної 
Європи. 

2013 рік буде ознаменований святкуванням 
1025-ліття Хрещення Русі святим рівноапостольним 
великим князем Володимиром. Прийняття православної 
віри стало початком нової ери в житті нашого народу. 
Світло Христової істини, що засяяло колись на благо-
словенних Київських пагорбах, і тепер просвіщає серця 
жителів країн історичної Русі, наставляючи нас на путь 
добродіяння.

Підбиваючи підсумки минулого року, вознесімо 
Богові подяку і за Його великі й багаті милості, і за ті 
скорботи, що Він попускав нам зазнати. Протягом усієї 
своєї історії Церква не знала тривалих періодів благо-
денства: після миру і спокою неодмінно наставали часи 
незгод і випробувань. Але за всіх обставин Церква 
словом і ділом сповіщала правду Божу, сповіщає вона її 

і сьогодні, засвідчуючи, що суспільство, побудоване на 
засадах наживи, вседозволеності, необмеженої свободи, 
нехтування вічними істинами, заперечення авторитетів, 
морально хворе і йому загрожують чималі небезпеки. 

Я закликаю всіх до богозаповіданого терпіння й мо-
литви за Матір-Церкву, за народ Божий, за рідну землю. 
Завжди пам’ятайте слова апостола язичників: «Пильнуй-
те, стійте у вірі, будьте мужні, сильні. Все у вас нехай 
буде з любов’ю» (1 Кор. 16, 13–14). 

Сердечно вітаючи вас з нинішнім торжеством, моли-
товно прошу всім нам у Богонемовляти Христа духов-
них і тілесних сил, щоб кожний із нас міг особистим 
прикладом свідчити світові, що Господь наш і Бог, Який 
нині народився, є Любов (див. 1 Ін. 4, 8). Амінь. 


