РАЖДЖЭСТВЕНСКАЕ ПАСЛАННЕ
ПАТРЫЯРХА МАСКОУСКАГАIУСЯЕ РУС1 К 1 Р Ы Л А
АРХШАСТЫРАМ, ПАСТЫРАМ, МАИ АХАМ I УС1М ВЕРНЫМ ДЗЕЦЯМ
РУСКАЙ ПРАВАСЛАУНАЙ ЦАРКВЫ

Праасвяшчэнныя архшастыры, высокашаноуныя айцы,
пачэсныя 1нак11 шаюш, дарапя браты 1 сестры!
Да усIX вас, якш жывуць у розных крашах, гарадах 1 вёсках, але складаюць
адзшую Рускую Праваслауную Царкву, звяртаюся я у гэтую святую ноч 1 ад
душы вшшую са спасщельным для свету святам Ражджаства Хрыстовага.
Сардэчна в1таю вас, дарапя мае, 1 мал1тоуна жадаю, каб мы усе напоунЫся
духоунай радасцю ад супольнага удзелу у гэтай вял1кай урачыстасщ1 атрымал1
асалоду ад т р у веры, як сыны 1 дочю Божыя 1 сябры Хрыстоеы (1н. 15: 15).
Сёння, суз1раючы тайну Богауцялеснення, мы 1мкнемся зразумець, яю
сэнс падзе1, што адбылася дзве тысячы гадоу назад у В1флееме, 1 якое
дачыненне яна мае да нас 1 нашых сучасшкау.
Святы апостал Павел шша: «Калг прыйшла пауната часу, Бог паслау Сына
Свайго Адзтароднага, Яю нарадзгуся ад жанчыны, нарадзгуся пад законам, каб
выкутцъ падзаконных, каб мы атрымал! усынауленне» (Гал. 4: 4-5). А што ж
папярэдшчала гэтай паунаце часу? Уся псторыя чалавецтва да Ражджаства
Хрыстовага па сутнасщ ёсць псторыя пошукау Бога, кал1 лепшыя розумы
намагалгся спасц1гнуць, хто ж з'яуляецца крын1цай той звышпрыроднай сшы,
прысутнасць якой у жыцц1 так щ 1накш адчувае кожны чалавек.
На шляху богашукальн1цтва людз1, намагаючыся знайсц11сц1ну, упадал1 у
розныя аблуды. Але Н1 прым1тыуны страх чалавека перад грозным! з'явам1
прыроды, Н1 абагауленне прыродных стьшй, щалау, а часам 1 самога сябе, ш
нават тыя нешматл1к1я прасвятленш, як1я азарал1 фшосафау-язычн1кау, не
прывял1 людзей да 1СЦ1ннага Бога. I «калг сеет сваёю мудрасцю не пазнау Бога»
(1 Кар. 1: 21), Ён пажадау Сам сысщ да людзей. Духоуным1 вачыма мы суз1раем
вял!кую набожнасщ тайну: Тварэц упадабляецца стварэнню, прымае прыроду
чалавечую, церп1ць прышжэнне, пам1рае на крыжы 1 уваскрасае. Усё гэта
перавышае чалавечае разумение 1 з'яуляецца цудам, як1 раскрывав паунату
Адкравення Бога людзям пра Самога Сябе.
Хрыстос нарадзгуся — 1 свет атрымау надзею, Хрыстос нарадз1уся — 1
любоу пануе навею, Хрыстос нарадз1уся — 1 неба прыхш1лася да зямл1,
Хрыстос нарадз1уся — 1 В1флеемская зорка паказвае праудз1вы шлях да Бога,
Хрыстос нарадз1уся — 1 шхто няхай не верыць у перамогу зла, бо благадаццю
вы спасёныя праз веру, г гэта не ад вас, гэта Божы дар (Эф. 2: 8).
Чакаючы 1 прадбачачы прышэсце МесИ, прарок 1са1я ускл1кае: «3 намг
Бог!» (1с. 8: 10). Яго боганатхнёныя словы 1 дагэтуль з'яуляюцца крын1цай
невымоунай радасц1 для мшьёнау хрысц1ян. Нарадз1ушыся у В1флееме,
Гасподзь нараджаецца у нашых сэрцах 1 знаходз1цца з нам1, кал1 мы захоуваем
вернасць Яму 1 заснаванай 1м Царкве. Ён з нам1, кал1 мы роб1м добрыя справы.
Ён з нам!, кал! мы дапамагаем бл1жшм. Ён з нам1, кал! мы спагадаем 1

спачуваем. Ён з нам1, кал1 мы м1рым тых, хто варагуе. Ён з нам1, кал1 мы
прабачаем 1 не памятаем зла. Ён з нам1, кал1 мы мсхшмся 1 удзелыпчаем у
царкоуных Ташствах, перш за усё — у Ташстве Падзяю, Святой Еухарыстьп.
Свята Ражджаства Хрыстовага гаворыць нам пра самае галоунае: мы
паклшаны навучыцца любщь Бога 1 служыць Яму, нашаму Спасщелю, Таму,
Хто падаравау гэтае спасение ус1м народам 1 на усе часы, Хто 1 цяпер
распасщрае Свае абдымю да кожнага з нас. Набываючы навык юцшнага
шанавання Бога 1 трапяткога стаяння перад 1м, мы разам з тым навучаемся
служыць 1 нашым бл1жшм, выяуляючы веру, якая дзейшчае проз любоу (Гал. 5:
6).

I нам няшмат застаецца давяршыць — адказаць на уздзеянне спасщельнай
б л а г а д а щ Божай сваей паслухмянасцю, сва1м даверам да слоу Госпада, с в а ! м
жаданнем выконваць Яго запаведзь Кал1 мы засво1м гэту вялшую 1сцшу, то
вельм1 многае зменщца не толью у нас сам1х, але 1 вакол нас. Мы зможам
правшьна расстауляць каштоунасныя прыярытэты, мы зможам м1рна, спакойна 1
упэунена крочыць па прадвызначаным нам звыш шляху жыцця, узносячы хвалу
1 падзяку Богу.
А каб дасягнуць такога стану духу, мы павшны быць праваслауным1
л ю д з ь м 1 не толыа паводле сацыялаг1чных апытанняу, але паводле сва1х
глыбок1х перакананняу 1 паводле ладу жыцця, падобна да таго як горача верыл1
1 люб1л1 Бога нашы набожныя продю. Сярод IX асабл1вае месца займае
хрысцщель Рус1, святы роунаапостальны 1 вял1К1 князь Уладз1м1р. 1 0 0 0 - г о д д з е
яго блажэннага спачыну мы будзем адзначаць сёлета. Менав1та яму мы
абавязаны тым, што з'яуляемся носьб1там1 высокага хрысц1янскага звання 1 у
сукупнасщ складаем адз1ную сям'ю праваслауных братэрсюх народау
Г1старычнай Рус1. Так было, 1 ёсць, 1 будзе. I шяюя часовыя хваляванн1 1
выпрабаванш, Н1ЯК1Я знешн1я с1лы не змогуць разарваць гэтыя шматвяковыя
духоуныя 1 культурныя сувяз1 спадкаемцау юеускай купел1 Хрышчэння.
У гэтыя святыя калядныя дн1 мал1твы усёй царкоунай паунаты 1 мая
узмоцненая мал1тва — за м1р на укра1нскай зямль Незалежна ад месца
жыхарства сва1х дзяцей, IX пал1тычных поглядау щ прых1льнасцяу, Руская
Праваслауная Царква выконвае тую адказную М1С1Ю, якую на яе усклау Сам
Хрыстос (гл. Мф. 5: 9). Яна рабша 1 роб1ць усё магчымае для таго, каб
прым1рыць людзей 1 дапамагчы 1м пераадолець наступствы варожасць
У аснове усялякага супрацьстаяння, нянавющ 1 раздзяленняу — грэх. Ён,
паводле слова прападобнага Юсцша Чэлшскага, «ус1М1 сва1М1 сшам1 роб1ць
адно: абязбожвае 1 расчалавечвае чалавека» (прп. Юсщн (Попав1ч), Фшасофск1я
бяздонн1). I мы бачым, у як1м пякельным стане часам знаходзгцца чалавек, яю
страц1у дадзеную Тварцом годнасць.
Царква ж ад 1мя Бога, нястомна абвяшчаючы людзям вялгкую радасцъ (Лк.
2: 10) пра нараджэнне Спасщеля, заюпкае кожнага народжанага на зямл1
увераваць 1 перамян1цца да лепшага. Яна прапануе шлях узыходжання: ад
богашукальнщтва — да Богапазнання; ад Богапазнання — да знос1н з Богам; ад
зносш з Богам — да Богападабенства. Свяцщель Афанасш Вял1К1, як1 жыу у
IV стагоддз! у Александры!, цудоунымг словам! выказау мэту прышэсця у свет

Спасщеля: «Бог стау чалавекам, каб чалавек стау богам». Не па сваей
прыродзе, але па Бажэственнай благадащ. Увесь шматвяковы вопыт Царквы
сведчыць: сапрауднае праабражэнне, абожанне адбываецца дзеяннем благадащ,
праз добраахвотнае супрацоунщтва Бога 1 чалавека. I дасягаецца яно працай, у
паслухмянасщ Тварцу, а не прыняццем д'ябальскай спакусы змея, яю
прапаноувау нашым продкам паспытаць ад дрэва пазнання дабра 1 зла 1 адразу
ж зрабщца як багг (Быц. 3: 5). Кожны, хто жыве па веры, ведае, што менав1та
вернасць Богу утрымл1вае яго ад злых спрау 1 думак, што менав1та вера натхняе
яго на подзв1Г11 працу на славу Божую 1 на дабро бл1жшм.
Вшшуючы у с ^ х в а с 3 вял1к1м святам Ражджаства Хрыстовага 1
Навалеццем, хачу ад душы пажадаць вам добрага здароуя, м1ра, дабрабыту 1
шчодрай дапамоп звыш у няух1льным следаванш за нашым Госпадам 1
Спас1целем.
Бог жа усякае благадащ, Яю паклгкау вас у вечную славу Сваю у Хрысце
Псусе, няхай Сам, пасля нядоуггх вашых пакут, удасканалщъ вас, няхай
сцвердзщъ, няхай умацуе, няхай зробщь непахгснымг. Яму слава /' улада на вет
вякоу. Амть (1 Пят. 5: 10-11).
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