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Дорогі браття і сестри! Для того, щоб ми могли втілити у своє життя об’явлені Божі 

правди, нам необхідно найперше їх правильно прийняти і освоїти у своєму нутрі, у нашому дусі. 

А потім ми повинні часто повертатися до основних істин, розмірковувати над ними і оновлювати 

наш погляд на світ як світ Божий, який ми отримали як дар, і вкінці будемо складати іспит, як 

ми виконали поставлене завдання (я був голодний, а ви мене нагодували...). Сьогодні, на початку 

нового року, ми повторюємо собі, постійно усвідомлюючи, що треба починати від початку, від 

основи. Той, хто починає з середини, може бути практично впевненим, що він відхилиться від 

правильного напрямку, що його омине щось фундаментальне, що щось пропустить. Коли ми 

краще оглянемось навколо - не бажаючи когось засуджувати – ми бачимо, що це трапляється 

дуже часто. Люди є нетерпеливі. Вони хотіли б усього досягнути без особливих зусиль, швидко 

та негайно. І саме в цьому ми допускаємось найбільших помилок. Кожне рішення, кожен 

визначальний крок, зроблений поспіхом і без ретельного зваження, ризикує оминутися з ціллю. 

І це трапляється не тільки в приватному житті, але і в області науки, коли вона не є раціонально 

вивчена, а ми віддаємо перевагу своїм емоційним імпульсам, таким як, що нам подобається, що 

нам підходить, що не вимагає від нас великих зусиль і жертв, що підходить нашому я. Тому не 

дивно, що ми стаємося свідками проникнення деяких елементів у богословську доктрину, таких 

елементів, які є чужими і ніколи не були потрібними, і не мали місце у католицькій доктрині. Є 

певні істини, які є незмінними, постійними і ніколи не можуть змінюватись. Це стосується, перш 

за все, таїнства життя. Це найбільше таїнство, перед яким постаємо. З ним не можна 

експериментувати або безкарно його торкатися і ним маніпулювати. Ми не створилися самі, не 

можемо дати собі життя або його взяти. Не можна щось дозволити лише тому, що це вже є 

технічно доступним і можливим, і є відносно безпечним і майже безболісним… Оскільки воно 

суперечить Божому та природному закону і має в майбутньому необачливі і матеріальні 

наслідки. Вже зараз нам про це пригадується у формі пандемії, і хоча людство це ще не дуже 

усвідомлює, проте, не зважаючи ні на що, так звана «демографічна зима» вже давно стукає у 

наші двері. Не помиляймося і не думаймо, що за життя Ісуса вимоги Біблії для людей були 

простішими, ніж вони є сьогодні. Як згадує письменник Ґ. К. Честертон: «Для людей того часу 

це було так само важко, як і сучасним людям». А далі продовжує: «Якою б не була правда, є 

зовсім неправдою, що висловлювання Ісуса з Назарету відповідали його часу, але вже не 

стосуються сьогодення. Створити образ про те, наскільки вони були відповідними до його часу, 

ми можемо на основі того, який успіх Він мав у своїх сучасників».  

Те, що ми святкуємо на Різдво, - це не є якісь легенди чи міфи, а основа життя –  життя 

вічного – як це було встановлено з самого початку. Відкупитель народився для нас, але ми, окрім 

невеликих винятків, ні в минулому, ні навіть сьогодні на це не звертаємо належної уваги. Ми 

переймаємося своїми турботами. Тільки вони нас постійно цікавлять і є для нас важливими. 

Змінімо цю нашу тенденцію і рішуче звернімо увагу на своє нутро і молитву, та в дусі цього 

навернення зробімо крок до наших ближніх, і вчинками любові святкуймо народження нашого 

Відкупителя, який втілився, стався людиною для нашого спасіння. Співаймо з усього серця: 

«Слава на висотах Богу, і на землі мир, людям благовоління!» 

Бажаю благословенних Різдвяних свят! 

Благословення Господнє на Вас! 

Христос рождається! Славімо Його! 

+ Ладіслав Гучко, єпископ – апостольський екзарх 

 


