З Нагоди Різдва Христового 2010
Пастирське Послання
Українських Католицьких Єпископів Канади
Всесвітлішим і Високопреподобним отцям,
Преподобним ченцям і черницям,
Дорогим у Христі семінаристам та мирянам
Української Католицької Церкви в Канаді:
“Засвітив до нас з неба Спаситель наш: Схід із сходу. І ми, що перебували в
тіні й темряві, знайшли істину, бо від Діви народився Господь.” [Світильний
Різдва]
Христос Рождається!

Славіте Його!

Восени 2010 року цілий світ із молитвою та острахом, неначе зачаровані,
спостерігали за ситуацією, в яку потрапили 33 шахтарі в Чилі. Ця група
робітників, що опинилися у пастці в надрах землі, на початку навіть не знали,
чи хоч хтось нагорі усвідомлював, що вони усе ще живі. Надія з’явилася лише
за 69 днів. Спочатку до них спустили камеру. Потім вони надіслали на
поверхню землі повідомлення на клаптику паперу. Згодом їм спустили їжу та
воду, разом зі звісткою від їх рідних та близьких. Врешті, за допомогою
мініатюрною камери, світ вгорі спостерігав за капсулою, яку спускали в їх
захований під землею світ. Та лишень коли жива людина з тієї капсули увійшла
в їх підземний світ, в їх життя, гірники нарешті по-справжньому відчули, що
спасіння близько. Але навіть і тоді ще не було абсолютної певності. З
терпеливістю вони очікували, аби один за одним почати підніматися на
поверхню землі – ще одна подорож, що переховувала у собі чимало ризику.
Дорогі у Христі!
Ми з Вами святкуємо народження нашого Господа Ісуса Христа у Вифлеємі
близько двох тисяч років тому. Подія, що сталася з гірниками у Чилі, допомагає
нам краще зрозуміти значимість народження нашого Спасителя та Його прихід
у світ спасти наше життя. До приходу Христа людство жило у світі темряви, де
жеврів лиш невеличкий промінь надії на спасіння. І скільки люди цього світу не
намагалися поконати труднощі і виклики земного життя, вони ніяк не могли
самотужки збагнути значення життя після смерті. І лишень коли Бог
Вседержитель починає спілкуватися з ними, як про це читаємо у Старому Завіті,
життя людей наповняється надією.
Саме ця надія прибрала людський образ у народженні Христа у Вифлеємі. І
коли Син Божий прийняв людську природу – тіло і кров людини – людство
пізнало спасіння, яке перевершило усі сподівання та надії старозавітної доби.
Так, як перший рятівник, зійшовши під землю до захоплених у пастку шахтарів,
показав їм спосіб порятунку та шлях до звільнення, так само і Господь своїм
прикладом та вченням вказав нам шлях до вічного спасіння з Небесним Отцем у

вічності. І як кожен із тих гірників у шахті, ми також, один за одним, мусимо
пройти через нашу власну, часом ризиковану, подорож до вічного спасіння.
Традиційна ікона Різдва Христового зображає Дитя-Ісуса, що лежить перед
входом до темної печери у скелі. Це так подібно до темряви, у якій перебували
ті чілійські гірники під землею в надрах шахти, аж доки їх не врятували. А коли
щахтарі повернулися на поверхню землі – кожен з них мав вбрати захисні
окуляри, аби захистити очі від сяйва привітного світла – світла, яке вони
втратили перебуваючи в темряві підземелля. Вони стали неначе тими трьома
апостолами, які побачили сяйво переображеного Христа. Христос – істинне
світло нашого життя. І чим більше ми наближуємося до Христа у щоденному
житті – тим яскравішим стає це світло.
Дорогі Брати і Сестри!
У надії на спасіння, яке Господь дарує нам усім, та визнаючи нелегкість земного
шляху, який до нього провадить, ми засилаємо Вам вітання з нагоди Різдва
Христового. Вітаємо наших старших та немічних, які через фізичні недуги
обмежено відчувають повноту життя. Вітаємо недужих та слабих, що щоденно
борються із хворобами, аби осягнути одужання. Ми вітаємо тих, хто через
фінансові труднощі переживають непевності, шукаючи стабільності та достатку
для своїх домівок. Вітаємо батьків, які стараються по-християнські виховати
своїх дітей у світі, що не раз глумиться з віри. Вітаємо молодь, яка шукає за
правдивими вартостями життя, незважаючи на те. що егоїстичне суспільство
пропагує брехливі сподівання та темряву. Вітаємо усіх, хто служить у війську і
ризикує своїм життям, стоячи на варті миру. Вітаємо наших братів і сестер в
Україні, які й надалі борються із труднощами, змагаючи до досягнення сильної
демократичної держави. Вітаємо усіх вірних нашої Української Католицької
Церкви, які намагаються жити вірою та підтримувати Церкву в часи змін та
непевностей.
Нехай Світло Христове просвічує Ваше життя, наповняючи його радістю
та миром, що походить лише від правдивого спасіння.
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