
ПОСОЛСТВО СВЯЩЕННОГО СІНОДУ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРЬКВИ В ЧЕСЬКЫХ ЗЕМЛЯХ І В СЛОВАКІЇ 

РОЖДЕСТВО ХРІСТОВЕ 2020/21 

Дорогы духовны отцї, братя і сестры, 

хrт0съ раждaетсz! 
«Небо і земля няй ся днесь радують, як то колись прорекли пророци, ангелы і люде 

няй духовно торжествують: бо Бог ся зъявив у тїлї тым, котры сидїли в тмі і тїни смерти. 

Народив ся з Дївы – прияли Го вертеп і яслї. Пастырї звістують чудо – мудерцї з Выходу 

приносять до Віфлеєма дары. А мы недостойныма устами принесьме Му хвалу як анге-

лы: слава Богу на небі, а на земли мір, бо пришов Тот, на Котрого ся надїяли народы, і 

спасив нас од рабства неприятеля».1 Тоты слова літійной стихіры праздника Рождества 

Хрістового нас і в тім роцї вызывають, жебы сьме ся задумали над глубинов таінства Божой, 

но і нашой кенозы, котру нам тот праздник ожывотворює. 

В днях, котры пережываме, є важным, жебы мы хрістіане, надхнены віфлеємсков радостёв, 

припомянули світу, переможеному страхом з інфекчной хвороты, но глядаючому утїху і опору 

– же наперек вшыткым іскушіням єствує Бог, котрый любить чоловіка і – як говорить св. Ам-

вросій Міланьскый – Своёв «великов силов дбає о вшытко на світї». Же єствує Бог, котрый 

«так любив світ, же дав свого єдинородного Сына, жебы каждый, хто вірить в Нёго, не 

пропав, но мав вічный жывот»2 (Йо 3,16). Няй усвідомлїня собі той Божой любви к нам на-

повнить нашы сердця, душы і сполочность, в котрій жыєме. 

Ангелы звістовали Рождество Спасителя пастырям словами: «Слава Богу на небі і мір на 

земли!»3 (Лк 2,14). О якім мірї говорили ангелы? О мірї меджі Богом і чоловіком. О мірї, кот-

рый быв настоленый з народжінём Божого Сына як Сына чоловіка. Апостол Павел говорить: 

                                                            
1 Нб7о и3 землS днeсь прbр0чески да возвеселsтсz, ѓгGли и3 человёцы дух0внw да торжествyютъ, ћкw бGъ 

во пл0ти kви1сz, сyщымъ во тмЁ и3 сёни сэдsщымъ, рождeйсz t дв7ы: вертeпъ и3 ћсли пріsша того2: 
пaстыріе чyдо проповёдуютъ: волсви2 t востHкъ въ виfлеeмъ дaры прин0сzтъ. мh же хвалY недост0йными 
ўстнaми, ѓгGльски томY принесeмъ: слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ: пріи1де бо чazніе kзhкwвъ, 
пришeдъ спасE нaсъ t раб0ты врaжіz. 

2 «тaкw возлюби2 мjръ, ћкw и3 сн7а своего2 є3динор0днаго дaлъ є4сть, да всsкъ вёруzй въ џнь не поги1бнетъ, 
но и4мать жив0тъ вёчный». 

3 «Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на земли2 ми1ръ!» 



«Треба повісті, же велике є таінство богобойности: Бог ся зъявив у тїлї, быв оправданый 

Дуxом, указав ся ангелам, быв звістованый поганам, увірили в Нёго у світї і вознїс ся на 

небо в славі»4 (1Тім 3, 16). Хрістос у Собі соєдинив Божу і людьску природу, настолив меджі 

нима мір і обновив «звязь» меджі Богом і чоловіком. Тото чує каждый, хто ся намагать жыти 

подля Бога і чінити добро. Узку і тернисту путь духовного жывота не мож перейти без Божой 

благодати, даваной чоловікови у святых Тайнах при богослужінях в храмі. 

Подїї остатнїх місяцїв про каждого з нас ся стали пробов – нелем нашой віры в Бога і 

довіры в Ёго план спасы і спасительне ряджіня історії світа, але – а то передовшыткым – про-

бов нашого людьского характеру. Признайме собі з покоров, же не вшыткы сьме в тій пробі 

обстали. Доказом того суть розбиты родины і нарушены меджілюдьскы односины, але і атмо-

сфера неістоты і страху в обчаньскій сполочности. Ласкавость і слушность, почливость і вір-

ность, решпект і учтивость – то вшытко суть слова, котры зачінають счезати із сучасного 

словника і помалы, але істо ся дораз стануть архаізмами. Тото бы сьме не мали допустити – а 

тоты міцнїшы у вірі бы намісто посуджованя і одсуджованя своїх «меншых і слабшых» братів 

мали радше помочі своїм ближным знова поставити ся на ногы, а не «копати до лежачого».  

Спробуйме зачати Новый рік 2021 з думков на слова, котрыма Йоан Креститель і Сам 

Хрістос зачали свою проповідь: «Покайте ся, бо приходить Царьство небесне!»5 (Мф 3, 2). 

Кедь ся нам у минулім роцї подарило зробити штось добре, подякуйме за то Богу – кедь нї, по-

просьме Го, жебы нам одпустив нашы грїхы, нашу лїнивость і занедбаня спасы. Просьме Го, 

жебы нам даровав духа покоры і силу про скуткы любви, жебы нас поблагословив правым, 

нефалшивым щастём. 

Праздник Рождества Хрістового нас вшыткых позывать, жебы сьме ся «вєдно з Хрістом 

народили, вєдно з Ним были розпяты і похованы, але вєдно з Ним і воскресли.» Подля 

слов св. Йоана Златоустого треба підступити тоту спасоносну зміну, «жебы так як з хосенно-

го взникло стражданя, із стражданя знова взникло то, што є хосенным».  

Лем приятём Божой любви можеме порозуміти правдивому змыслу нашого жывота на тій 

земли і подїям, котры нас стрїчають на нашій пути жывотом. 

Матеріалны цїнности, карьєра, слава, богатство і поставлїня, але і жывотны тяжкости, біль, 

терпіня ці сама смерть здобывають у світлї Хрістовой правды іншый розмір. Лем у світлї 

Євангелія можеме розпознати правдивы цїнности. Розпознати, што є дочасне, од того, што є 
                                                            

4 «И#сповёдуемw вeліz є4сть бlгочeстіz тaйна: бGъ kви1сz во пlти, њправдaсz въ д©э, показaсz ѓгGлwмъ, 
проповёданъ бhсть во kзhцэхъ, вёровасz въ мjрэ, вознесeсz во слaвэ». 

5 «Покaйтесz, прибли1жибосz цrтвіе нбcное!» 



вічне, розпознати блискачі зводы од правдивых цїнностей. 

Не забывайме, же ани в єднім моментї нашого жывота не сьме самы, же з нами є Бог. 

Пріпів рождественьского повечерія: «Ћкw съ нaми бGъ!»6 (Іс 8, 9), взятый із книгы пророка 

Ісаії, не є лем традічнов богослужобнов піснёв – є в нїм зафіксована жыва скушеность многых 

поколїнь хрістіан. Хрістос повів: «Смотьте, Я є з вами через вшыткы днї, аж до конця 

світа!»7 (Mф 28, 20). Кедь несеме свій хрест, не несеме го самы. Він Сам несе нас і наш хрест. 

Зато притульме ся к Нёму іщі міцнїше і довіряйме Му, бо лем віра може додати чоловікови 

смілости, силы і істоты. 

Памятаючі на слова апостола Павла: «Рaдуйтесz всегдA њ гDэ!»8 (Флп 4,4) жычіме вшыткым 

радостно пережыти свята Рождества Хрістового і благословленый Новый рік 2021! 

 

† Растислав 

архієпіскоп пряшівскый, 

метрополита чеськых земель і Словакії 

 

† Михаіл 

архієпіскоп пражскый і чеськых земель 

 

† Сімеон 

архієпіскоп оломовцко-бырняньскый  

 

† Ґеорґій 

архієпіскоп михаловско-кошіцькый 

 

† Ісаія 

єпіскоп шумперьскый 

                                                            
6 Бо з нами є Бог! 

7 «СE, ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ дни6 до скончaніz вёка!» 

8 Радуйте ся все в Господї! 


