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Преосвященним, клірикам, ченцям і всім вірянам Архієпископії 

 

Християнська надія вища за пристрасті і знання, як їх розуміє світ.  Тому нам не треба 

боятися, що наша надія зіткнеться з пітьмою, розпачем та невіглаством.  Та все ж таки 

ми повинні бути пильними, тому що християнський оптимізм не є почуттям ейфорії, що 

виключає будь-яку муку і всяку трагедію.  Спокуса, яка постійно нас підстерігає, полягає 

в тому, щоб придушити відчуття трагічної реальності людини та світу заради 

безвідповідального оптимізму.  Єдиний християнський оптимізм полягає в надії на 

перемогу та звільнення, що виходить за межі трагедії людини і світу, і це тому, що ця 

перемога є перемога Христа розп'ятого та воскреслого. У цей час очікування, підготовки 

до Різдва, добре пам'ятати про серйозність цього страху, який має охоплювати нас, бо 

народження Христа означає початок трагічної боротьби між світлом і темрявою, і ми 

знаємо, яка буде ціна перемоги.  Тому давайте не піддаватися спокусі відзначити 

брехливе свято, яке наше комерційна цивілізація створила, щоб уникнути страху.  

Різдво Христове — це не тільки звеличення невинності та дитинства.  Ми чекаємо на 

Царя, який, звичайно, посміхається на соломі ясел, але й плаче, бо знає, що 

завершенням того, що відбувається Трагедія, є Хрест. 

Таким чином Церква готує нас до очікування явлення «великого пророка», сповіщеного 

в Писанні, Спасителя, Царя світу.  Нам пропонується зосередити світло віри на сенсі 

життя, історії людини у всій повноті нашої істоти.  Ми очікуємо пришестя Когось, 

присутності Христа Сина Божого на нашій землі.  І ми є свідками цієї Присутності серед 

усіх незбагненних трагедій цього світу.  Тому наше очікування - це не втеча від світу в 

туманне царство, а прийняття трагедії світу в нашу плоть. 



Іоанн Хреститель запитав: «Чи Він Той, Хто має прийти, чи чекати нам іншого?»  Це 

питання знову ставиться перед нашою вірою, щоб випробувати її.  Ми знаємо це ще з 

того часу, що були смерть і Воскресіння.  Але чи так ми переконані в тому, що все наше 

життя преображається?  Григорій Великий хотів, щоб кожен християнин продовжував 

пророчу місію Іоанна Хрестителя, проголошуючи першість Бога у світі. Християнин - це 

той, хто каже: «Я знаю, що Той, Хто мав прийти, вже прийшов, і що Його завдання для 

світу виконане».  І цю впевненість ми маємо передати люлям, у свою чергу. 

Пришестя Христа в історії – це реальність, і наше хрещення повністю присвячене цій 

реальності.  У цей час роздумів і очікувань поставимо собі питання: чи віримо ми по-

справжньому в цю реальність? Тоді, з радістю від цієї впевненості, ми приймаємо в 

печеру нашого серця Того, Хто є світлом світу, Хто сяє для спасіння всіх.  Помолимося 

один за одного і за мир, що переживає «родові муки», щоб Різдво Господнє було для 

всіх Надією та Звільненням, що веде до Царства Божого. 
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