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Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета
Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям,

чесному чернецтву та всім вірним Української Православної Церкви
Київського Патріархату
Дорогі браття і сестри!

Христос народився! Славімо Його!

Людина завжди шукала й донині шукає миру і радості на землі. Марксисти 
і ленінці мріяли побудувати без Бога рай на землі. До цього "раю" вони йшли 
шляхом  руйнації і десятків мільйонів смертей невинних людей. У наш час людство 
теж  шукає миру і радості, а в результаті опустилося до крайньої бездуховності, 
дійшло до глибокої аморальності, де панують  наркоманія і пияцтво, розпуста і 
статеві збочення, неправда і владолюбство, немилосердя і жорстокість, непомірне 
багатство і бідність.

У чому полягає причина відсутності миру і радості? Причиною є гріх, який 
панує в людській природі. Для того, щоб знищити гріх і наслідок його – смерть, 
Сину Божому треба було стати людиною. Сьогодні ми святкуємо день народження 
від Пресвятої Діви Марії Сина Божого. Заради нас, грішних, Бог підкорив Себе 
законам  природи. Він принизив Себе, був розіп’ятий на хресті, щоби знищити в 
нашій природі гріх. Він помер, щоби Своїм воскресінням  знищити наслідок гріха – 
смерть.

Якщо ми вдумаємося як слід у земне життя Ісуса Христа, починаючи від 
Його народження у Вифлеємі, то помітимо, що зовнішньо все в Ньому було вбоге і 
скромне. Творець всесвіту явився на землі не в царській порфірі, не в сяянні Своєї 
Божественної слави. Усе Його земне життя було подвигом хреста. Він зцілював 
хворих, воскрешав мертвих, виганяв бісів, а юдеї говорили, що все це робиться 
силою бісівською. Він прощав гріхи, а Його звинувачували в богохульстві.

Ніколи людина не говорила про гріх так, як Христос. За вченням Христа, 
гріх – це причина всіх бід на землі і на небі. Гріх руйнує не тільки душу, а й тіло. 
Тому справедливо вважається, що гріх є призвідцем майже всіх хвороб.

Ніколи раніше людина не говорила про сім'ю, як Ісус Христос. До Христа в 
сім'ї панували найгрубіший деспотизм, розбещеність  пристрастей, багатоженство. 
За вченням Христа, шлюб – це не тимчасовий контракт чи договір, а злиття двох 
сердець  в одне (Мф. 19: 5). Він підніс жінку зі становища безправної рабині 
чоловіка до її первісного призначення бути матір'ю. Він повернув сім'ї взаємну 
любов і повагу. Сім'я як Божественне установлення має бути священною і чистою.



Ніколи людина не говорила так про земні блага, як Христос. Він не був 
філософом, економістом, ученим-фізиком, політиком або дипломатом. Він також 
не був людиною, яка тікає від реальностей навколишнього життя; Христос не 
відкидав значення земних благ, але показував, у чому сенс людського життя на 
землі. Він дав золоте правило: "Люби ближнього твого, як самого себе"; і: "Як 
хочете, щоб робили вам люди, так  і ви робіть їм". Це заповіді Господні всім людям: 
багатим і бідним, молодим і старим, знатним і простим. Він із сумом говорив: "Як 
важко тим, що мають багатство, увійти в Царство Боже" (Лк. 18: 24); "Горе вам, 
багаті, бо ви не одержали свою втіху" (Лк. 6: 24). Христос не осуджував земних 
благ, але завжди підкреслював, що правильно ставитися до багатства здатен лише 
той, хто не поневолений ідолом користолюбства, для кого земні скарби не мають 
визначальної цінності.

Христос учив, що істинна мета земного життя людини не на землі, а на 
небі; і тимчасове життя слід осмислювати і розцінювати через вічне, духовне, 
нетлінне життя. Він не лише говорив, а й на Собі показав, що земне 
подорожування починається колискою і закінчується могилою. А між першим і 
останнім  етапами життя – неминучі скорботи і радощі, хвороби і насолоди земними 
благами.

Які дивовижні протилежності поєднуються в людському житті! Щастя і 
сльози, любов і ненависть – усе це безладно змінює одне одне, і часто 
несподівано. Ще не встигли затихнути радості ангельського співу на честь  Сина 
Божого Господа нашого Ісуса Христа: "Слава у вишніх Богу і на землі мир", – як по 
всьому Вифлеєму і його околицях пролунав невтішний плач матерів, у яких, за 
нелюдським повелінням Ірода, відібрали і знищили немовлят чоловічої статі.

Здавалося б, із пришестям  Христа, Який приніс на землю мир і любов, 
повинна була б припинитися людська злоба. Але, як бачите, людська злоба не 
знає ні часу, ні меж. Навпаки, немов глузуючи і знеславлюючи любов Божу, вона 
саме тепер і виявилася в такий жахливий спосіб. І це слід сказати про всяку 
злочинну пристрасть, бо кожна злочинна пристрасть осліплює людину і штовхає її 
на криву дорогу. Ми обурюємося цими та подібними беззаконнями і неправдою, 
особливо коли це стосується християн.

Господь наш Ісус Христос не соромився називати нас братами (див. Євр. 
2: 11). Якщо це так, то ми зобов'язані усім своїм життям показувати свій духовний 
зв’язок з Господом. У протилежному випадку ми тільки ганьбимо високе звання 
християнина і виключаємо себе з родинного зв'язку з Христом. Недостатньо носити 
ім'я християнина: треба бути справді християнином – за способом життя, за душею 
і серцем; інакше ім'я християнина виявиться пустим звуком. Особливо важливо 
замислитися про це в наші дні, коли суспільство потребує духовно-морального 
відродження.



Цього святкового дня сердечно вітаю вас, дорогі браття і сестри, і всіх 
християн України з Різдвом Христовим і Новим  роком! Поздоровляю зі святом 
Президента України Віктора Януковича, Верховну Раду, Уряд і Збройні сили 
України. Вітаю зі святом усіх наших земляків українців по всьому світі: в Америці і 
Канаді, в Латинській Америці і Австралії, в Європі і Азії.

Різдво Христове закликає нас творити діла милосердя і любові. Нам треба 
поспішати до хворих, самотніх, до всіх, хто потребує нашої допомоги.

Підносячи подяку Богові за всі Його благодіяння і милості в минулому році, 
будемо старанно просити, щоб Він зберіг нас в єдності і однодумності, дарував 
нашій Українській державі силу і мудрість подолати всі труднощі, зберегти нас у 
братолюбстві, щоб послав удосталь плодів земних і подав Україні Своє небесне 
благословення.

Нехай Бог миру і любові буде з усіма нами!

Христос народився! Славімо Його!

 Філарет, Патріарх Київський
і всієї Руси-України

Різдво Христове
2012/2013 р.
м. Київ


