
Боголюбивим пастирям, чесному чернецтву, та всім вірним дітям Української Православної 
Церкви в Діаспорі і в Україні.

“Діва днесь Пресущого народжує, і земля вертеп Неприступному приносить, ангели з 
пастирями славословлять, і волхви з зіркою подорожують. Нас бо ради народилося Немовля, 
Предвічний Бог”.         (Кондак Різдва Христового)

Христос - Рождається! 

Знову по милості Божій ми дочекалися Різдвяних свят. Знову віруючі серця сповнені вдячності 
до Бога прославляють Предвічне Слово - Богомладенця Христа, Який заради нас і нашого 
спасіння зійшов на землю і воплотився від Духа Святого і Діви Марії і став людиною. Сьогодні 
душа кожного християнина з великою духовною радістю промовляє “ Христос Рождається - 
славіте ! Христос з небес- зустрічайте ! Христос на землі - возносітеся! Співайте Господеві вся 
земля! ”. (Св.Григорій Богослов). 

Прихід Сина Божого на землю став в історії людського роду найважливішою подією про яку 
не зміг збагнути людський розум,звершилося чудо із чудес: “Велика благочестя тайна: Бог 
явився у плоті ” (1 Тим.3.16) . 

Різдво Христове стало подією нового культурного життя основаного на любові до Бога і 
до ближнього свого, подією котра започаткувала Христове Царство на землі. Багато подій 
відбувалося і відбувається на нашій земній планеті . Але ні про одну із них так багато не 
говорилося і віками не проповідувалося, як про подію народження Господа нашого Ісуса 
Христа. 

Різдво Христове  для всіх нас є великим і радісним святом.  Св. Іоан Золотоустий говорить: 
“ День Різдва Христового -це найважливіший день серед усіх свят, бо він являється матір’ю 
всіх свят, не було би Різдва Христового не було б і Його Воскресіння”. Людство з великим 
нетерпінням чекало приходу в світ очікуваного  Спасителя.  Господь ще в земному раю Едемі 
після гріхопадіння Адама і Єви сказав : “Що Він зішле їм Спасителя Котрий поверне їм і 
всьому людському роду утрачене ними щастя і знищить силу диявола” (Бут 3.15) .

Гріхопадіння Адама – це історія гріхопадіння усього людства і кожної людини. Гріх Адама 
повторюється в кожному з нас, коли ми відвертаємося від Бога і грішимо.

Найбільше і найглибше таїнство християнської віри це - таїнство воплочення Сина Божого. 



Предвічний Бог стає малою дитиною і не перестає бути Богом.” І Слово стало тілом і оселилось 
між нами”- говорить Св.Апостол і Євангелист Іоан Богослов (1, 14).

Христос “заради нас людей, і заради нашого спасіння зійшов із небес,і воплотився від Духа 
Святого і Марії Діви,і став чоловіком ” для того, щоб зруйнувати перепону між людиною і 
Богом, яка виникла через людський гріх. І кожного разу коли ми християни святкуємо Різдво 
Христове, в наших душах і серцях духовно відбувається зустріч з самим Богом. Ми зустрічаємо 
Месію - Христа в Таїнстві Євхаристії. Через Св. Причастя наше людське тіло наповнюється 
Його Божественною силою, яка зміцнює нас духовно і тілесно. Ми зустрічаємо Спасителя і в 
інших таїнствах нашої Православної Церкви, які відкривають нам дорогу до вічного життя. 
Ми зустрічаємо Христа і в нашому повсякденному житті, відчуваємо у всьому Його турботу 
і присутність. Тому кожного року Христос Рождається в душах і серцях віруючих людей.

Дорогі браття і сестри!

В 2018 році ми святкували 100-ття заснування УПЦ в Канаді і США. Подякуймо Богові за 
всі Його ласки і щедроти, даровані кожному з нас в минулому  і благаймо Його, щоб і на 
наступне століття  Господь оберігав нашу Православну Церкву в Діаспорі. 

Особливо  просімо щоб у Новому Році Бого-Младенець Христос  благословив нашу 
Батьківщину-Україну миром, духовним і економічним зростанням, а наш Боголюбивий 
український народ єдністю, братолюбієм і Єдиною Православною Церквою визнаною іншими 
Помісними Церквами. 

Подякуймо нашій Матері - Великій Церкві Христовій Константинополя, а особливо 
Всесвятішому Патріарху Варфоломію і Священному Синоду за все що вони зробили для 
своєї Дочки-Православної Церкви України в минулому 2018 році. 

Просімо Христа-Спасителя котрий сказав:»Збудую Церкву Мою і ворота пекельні 
неподолають її» (Мф.16,18),щоб Господь і в Новому Році беріг Свою Єдину,Святу,Соборну і 
Апостольську Церкву від розділень. 

Від щирого серця і від усієї душі вітаємо всіх вас з цим великим святом Різдва Христового, 
Новим 2019 Роком Благості Божої і Святим Богоявленням. Молитовно зичемо вам безмежної 
Божої милості.

Нехай Новонароджений в Вифлеємі Господь - Спаситель світу подасть всім вам міцне тілесне 
здоров’я, душевний спокій, сімейний затишок, радість і добробут.          

Приклонившись біля Вифлиємських ясел, принесімо Новонародженому Mладенцю-Христу 
щиру і сердечну молитву і подякуймо за все що маємо.

Нехай Різдвяна радість завітає в кожне християнське серце, в кожну сім’ю і родину і завжди 
перебуває з усіма вами.

Христос Рождається! Славімо Його!

З архипастирським благословенням,

† ЮРІЙ, Митрополит Української Православної Церкви Канади
† АНТОНІЙ, Митрополит Української Православної Церкви США і в Діаспорі

† ЄРЕМІЯ, Архиєпископ Української Православної Єпархії Бразилії та Південної Америки
† ДАНИЇЛ, Архиєпископ Української Православної Церкви США і Західної Європи

† ІЛАРІОН, Єпископ Української Православної Церкви Канади
†АНДРІЙ, Єпископ Української Православної Церкви Канади


