
Рождественское послание Высокопреосвященнейшего митрополита Николаевского и Очаковского Питирима 

  

Боголюбивым пастырям, всечестному иночеству 
и всем верным чадам Николаевской епархии 
Украинской Православной Церкви

  

 

  

Христос рождается – славите;

  

Христос с небес – срящете!

  

(ирмос канона праздника)

  

Да возвеселятся небеса и да радуется земля, прославляя великую тайну Рождества
Господа нашего Иисуса Христа. Ныне совершилось Божие смотрение – Таинство
Боговоплощения. Торжествуют ангельские лики, воспевая песни хвалы: «Слава в
вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение». Вся вселенная ликовствует:
«Сын Божий – Сын Девы бывает»! Ангелы и люди славословят благость Божию о
спасении рода человеческого.

      

 

  

Сам Господь дарует нам радость спасения. Сам Творец снисходит к Своему творению,
чтобы восстановить Божию правду и открыть путь к вечной жизни. Много веков ждало
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все человечество пришествия Сына Божия, и ныне Сам Он явил Себя миру.
«Многочастне и многообразне древле Бог глаголивый отцем во пророцех в последок
дний сих говорил нам в Сыне (Евр. 1, 1-2). И вот взошла звезда над Вифлеемом – и в
убогой Вифлеемской пещере родился Спаситель мира. Это явило начало
восстановления и обожения человека. Из темной пещеры возсиял Присносущный Свет
Рождества, чтобы просветить Духом премудрости и Духом разума всех людей. И как
нам не радоваться величию и премудрости Творца, видя такую «великую благочестия
тайну»(1 Тим. 3, 16). Сегодня «милость и истина сретостася, правда и мир
облобызастася» (Пс. 84, 14).

  

Над Вифлеемским полем пастушков славословят ангельские силы.

  

«Я возвещаю вам радость великую, которая будет всем людям, – возглашает Ангел
Божий, видя пастырей, – ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь»(Лк. 21, 10-11).

  

Эта благая весть коренным образом изменила духовный мир человечества.

  

Пришла новая эра – новое время «радости спасения» (Пс. 50).

  

Новый Адам – Христос Бог наш – разрушает силу адскую Своею смертью, учреждает
Церковь Свою святую и возвещает новый закон благодати и истины, которые
«произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). Сама Божественная любовь дарует нам
жизнь вечную. Сама Истина зовет нас к Себе в царство вечной славы, чистоты и правды.
«Будьте же участниками в любви Отца Небесного, – призывает нас Святая Церковь. –
«Просвещайте свои сердца Светом Христовым» (прп. Ефрем Сирин). «Приступите к
Нему и просветитеся и лица ваши не постыдятся» (Пс. 33, 6). Поспешите благодатью
наполнить сердце, чтобы восстановить назначение человека по благодати быть
богоподобным. 

  

- Уврачуйте раны душ ваших, – взывает к нам Святая Церковь, ибо Господь пришел
слепым даровать прозрение, немощным исцеление, наполнить души наши благодатью
Своего Божества.
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Все ныне позваны на пир веры; поспешайте очистить свое бренное одеяние делами
покаяния, молитвы и смирения, творя святыню во страхе Божием. «Возжем же
светильники свои и выйдем в сретение Ему», – взывает к нам преподобный Ефрем
Сирин.

  

Кто не живет жизнью Церкви, не участвует в Ее Таинствах и жизни духовной, тот
отрывается от многовековых корней православного благочестия нашего народа. Для
таких праздник Рождества Христова воспринимается как хорошая семейная традиция.
Они теряют чувство духовной радости о Рождестве Христовом. А ведь Сам Бог явился в
мир, промышляя о спасении человечества Рождеством Сына Своего.

  

Мы должны знать, что «явилась благодать Божия, спасительная, для всех человеков»
(Тит. 2, 11) 

  

Целые сонмы угодников Божиих обновили себя благодатью Божией. Своими покаянием
и ревностным житием они очистили себя от всякой скверны, от всякого зла. Об этом нам
говорит Священная история Церкви. Этим путем прошли святые апостолы, мученики,
преподобные и учители Церкви!

  

Подчеркивая величие и значение событий Рождества Христова, Святая Церковь
призывает каждого из нас прославлять Родившегося Богомладенца Христа. Пусть
сегодня наше поклонение Новорожденному, наша молитва будут лучшим для Него даром,
а также наши, очищенные от всякой злобы, сердца. Пусть они наполнятся миром
Христовым.

  

Прославляя Рождество Христово, будем же молиться, чтобы вера наша не оскудевала, а
укреплялась в нашем обществе, чтобы благодать Божия утверждала нас в истине.

  

Поклоняемся Рождеству Твоему, Христе, поклоняемся Тебе – Солнцу Правды! И
просвещаемся благодатью Твоего Боговоплощения…
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Поздравляю вас, возлюбленные о Господе пастыри, честное монашество, дорогие
братья и сестры, со светлым праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

  

Вознесем же молитвы о нашем Отечестве и будем просить Бога даровать нам мир,
здравие, тишину и благополучие. Даруй же нам, Господи, новое лето благости Твоей. Да
будет оно летом времени мирного, временем утверждения нашей веры и приумножения
любви.

  

 

  

 

  

 

  

+Питирим митрополит Николаевский и Очаковский 

  

Рождество Христово 2012-2013 гг.

  

г. Николаев

  

 

  

Різдвяне послання

  

Високопреосвященнішого митрополита
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Миколаївського і Очаківського Пітирима

  

боголюбивим пастирям, всечесному чернецтву

  

і всім вірним чадам Миколаївської єпархії

  

Української Православної Церкви

  

 

  

 

  

Христос рождається - славте;

  

Христос з небес - срящете!

  

(Ірмос канону свята)

  

Веселяться небеса і радіє земля, прославляючи велику тайну Різдва Господа нашого
Іісуса Христа. Нині здійснилося Таїнство Боговтілення. Торжествують ангельські лики,
співаючи пісні похвальні: «Слава в вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління».
Увесь всесвіт радіє: «Син Божий - Син Діви буває»! Ангели і люди славословлять
благість Божу про спасіння роду людського.
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Сам Господь дарує нам радість спасіння. Сам Творець зглянувся до Свого творіння, щоб
відновити Божу правду і відкрити шлях до вічного життя. Багато століть чекало все
людство пришестя Сина Божого, і нині Сам Він явив Себе світові. «Бог, Який
багаторазово й різнома
нітно говорив здавна отцям через пророків, в останні ці дні говорив нам через Сина,
Якого поставив спадкоємцем усього, через Якого й віки створив» 
(Євр. 1, 1-2). І ось зійшла зірка над Віфлеємом - і в убогій Віфлеємській печері народився
Спаситель світу. Це явило початок відновлення і обожнення людини. З темної печери
засяяло Прісносущне Світло Різдва, щоб просвітити Духом премудрості і Духом розуму
всіх людей. І як нам не радіти величі й премудрості Творця, бачачи таку 
«
велику благочестя 
таємницю
»(1 
Тим.
3, 16)
.
Сьогодні 
«милость и истина сретостася, правда и мир облобызастася» 
(Пс. 84, 14).

  

Над Віфлеємським полем пастушків славословлять ангельські сили.

  

«Я сповіщаю вам радість велику, яка буде всім людям, - благовістить Ангел Божий,
бачачи пастирів, - бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Котрий є
Христос Господь»(Лк. 2, 10-11).

  

Ця блага вість докорінно змінила духовний світ людства. Прийшла нова ера - новий час
«радості спасіння» (Пс. 50).

  

Новий Адам - Христос Бог наш - руйнує силу пекельну Своєю смертю, засновує Церкву
Свою святу і сповіщає новий закон благодаті й істини, які «з'явилися через Іісуса Христа»
(Ін. 1, 17). Сама Божественна любов дарує нам життя вічне. Сама Істина кличе нас до
Себе в царство вічної слави, чистоти і правди. «Будьте ж учасниками в любові Отця
Небесного, просвітлюйте свої серця світлом Христовим», - закликає нас Свята Церква
устами преподобного Єфрема Сиріна. «Приступіть до Нього і просвітіться, обличчя ваші
не осоромляться» (Пс. 33, 6). Поспішайте благодаттю наповнити серце, щоб відновити
призначення людини по благодаті бути богоподібним. 
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- Вилікуйте рани душ ваших, – звертається до нас Свята Церква, бо Господь прийшов
сліпим дарувати прозріння, немічним зцілення, наповнити душі наші благодаттю Свого
Божества.

  

Всі нині покликані на пир віри; поспішайте очистити своє тлінне одіяння справами
покаяння, молитви і смирення, творячи святиню у страхові Божому. «Засвітимо ж
світильники свої і вийдемо в стрітення Йому», - закликає нас преподобний Єфрем Сирін.

  

Хто не живе життям Церкви, не бере участь у Її Таїнствах і житті духовному, той
відривається від багатовікових коренів православного благочестя нашого народу. Для
таких свято Різдва Христового сприймається як гарна сімейна традиція. Вони втрачають
почуття духовної радості про Різдво Христове. Адже Сам Бог явився у світ, дбаючи про
порятунок людства Різдвом Сина Свого.

  

Ми повинні знати, що «з'явилася Божа благодать, спасительна, для всіх людей» (Тит. 2,
11)

  

Цілі сонми угодників Божих оновили себе благодаттю Божою. Своїми покаянням і ревним
житяям вони очистили себе від усякої скверни, від усякого зла. Про це нам говорить
Священна історія Церкви. Цим шляхом пройшли святі апостоли, мученики, преподобні і
вчителі Церкви!

  

Підкреслюючи велич і значення подій Різдва Христового, Свята Церква закликає
кожного з нас прославляти Новонародженого Христа. Нехай сьогодні наше поклоніння
Богонемовляті, наша молитва будуть кращим для Нього даром, а також наші, очищені від
всякої злоби, серця. Нехай вони наповняться миром Христовим.

  

Прославляючи Різдво Христове, будемо ж молитися, щоб віра наша не збіднювалась, а
зміцнювалася в нашому суспільстві, щоб благодать Божа стверджувала нас в істині.
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Поклоняємося Різдву Твоєму, Христе, поклоняємось Тобі - Сонцю Правди! І
просвітлюємося благодаттю Твого Боговтілення...

  

Вітаю вас, возлюблені у Господі пастирі, чесне чернецтво, дорогі брати і сестри, зі
світлим святом Різдва Господа нашого Іісуса Христа.

  

Піднесемо ж молитви за нашу Батьківщину і будемо просити Бога дарувати нам мир,
здоров’я, тишу і благополуччя. Даруй же нам, Господи, нове літо благості Твоєї. Нехай
воно буде часом мирним, часом утвердження нашої віри і примноження любові.

  

 

  

 

  

 

  

Питирим митрополит Миколаївський і Очаківський

  

Різдво Христове 2012-2013 рр..

  

м. Миколаїв
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