ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ США НА
ПИЛИПІВКУ ВСЕЧЕСНІШОМУ ДУХОВЕНСТВУ, ПРЕПОДОБНОМУ МОНАШЕСТВУ,
СЕМІНАРИСТАМ, НАШИМ ДОРОГИМ ВІРНИМ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ,
Слава Ісусу Христу!
Одного разу під час передріздвяного богослужіння у базиліці Святої Софії-Премудрості Божої у
Константинополі святий Григорій Богослов надхнений Божим Духом вигукнув: “Христос народжується! Ідіть
Йому на зустріч!” У цьому заклику у стислій формі виражається весь зміст сорокаденного Різдвяного Посту,
який у нашому народі ще часто називають Пилипівкою. Цей час сповнений не смутку, а радості, адже
Христос гряде, щоб перемінити весь світ і дарувати нам спасіння не лише через своє страждання і
воскресіння, але вже через своє воплочення.
Сам несотворений Бог сходить з неба до нас, щоб відвідати нас у нашому буденному і часто
сповненому земними труднощами житті. Він приходить, бо настільки любить нас, що хоче зробити перший
крок до примирення і підняти надломлену людську природу з упадку гріха. Таким чином Різдвяний піст – це
не просто час очікування чи намагання пригадати собі історичну подію народження Христа, яка справді
сталася понад 2000 років тому, а насамперед – час приготування нашої душі до зустрічі із воплоченим
Христом. Тож як нам належить готуватися до спасенної події Різдва Христового?
Світ пропонує нам свій варіант підготовки до Різдва через святкову ілюмінацію вулиць, яскраві
вітрини крамниць і пишно прибрані ялинки. Індустрія розваг через розпродажі закликає нас до все нових і
нових покупок і метушні передсвяткових заходів, у яких ми можемо забути, що суттю свята є приготувати
себе до зустрічі з новонародженим дитям, який водночас є Предвічним Богом. Важливо пам’ятати, що
святкова атмосфера лише тоді наповниться внутрішнім змістом, коли ми очистимо і відкриємо своє серце
для того, щоб у ньому народився Спаситель.
Богослужбові тексти Різдвяного посту часто проголошують: “Вифлеєме готуйся,” або “Вертепе
готуйся,” хоча насправді убогим Вифлеємом і вертепом є наше нужденне людське буття, яке потребує
Божого посіщення. Господь не приходить на цей світ у царських палатах, тож якщо ми хочемо, щоб Бог жив
з нами і народився у нас, то мусимо відкинути усяку гординю і розкоші догоджання власному самолюбству і
обрати шлях смирення і тихої радості від того, що “з нами Бог.” Тож, якщо хочемо приготувати “убогий
вертеп нашої душі” до народження дитятка Ісуса, то важливо позбутися надуманої ілюзії власної ваги і
радісно прийняти скромні обставини теперішнього життя, як такі, які дав нам Бог для нашого добра і
спасіння.
У часі Різдвяного посту Свята Церква ставить нам перед очі образи праотців, отців і пророків, які
провіщали прихід Спасителя. Водночас вони не були якимись “віщунами” чи по-сучасному кажучи
“футуристами,” але, будучи натхненими Святим Духом, говорили від імені Бога про суттєві речі, які
стосуються нашого теперішнього життя з Богом. Адже важливо мати стосунки з нашим творцем не “десь і
колись,” а “тут і тепер.” Це розуміли і святі апостоли Пилип і Андрій, яких згадуємо у часі посту, бо вони
шукали близькості з Христом і беззастережно слідували за ним у пошуках “світла, що просвітлює кожну
людину.” Так і ми у ці короткі передзимові дні прагнемо сонячного тепла і світла, яке може дати нам лише
“правдиве Сонце Правди” – Христос-Спаситель. Тож завданням посту є прагнути, наповнитися і просіяти
для інших несотвореним світлом Божої пристуності в наших душах, яке дарує нам новонароджений Бог.

Божий Син відмовляється від Небесного буття, щоб стати одним із нас. Тож від чого належить
відмовитися під час посту нам? Традиційно Церква закликає тимчасово утриматися від гучних забав і
деяких страв, але ще важливіше – відмовитися від гордині, лінивства і всього, що віддаляє нас від Бога, від
усього, що є зайвим у нашому житті і заважає радості святкування Христового воплочення.
“Господь гряде,” – проголошують літургійні піснеспіви. Він знову і знову приходить до всіх нас
разом і до кожного зокрема. Тож приготуймо йому дорогу до нашого серця. Запалімо світильники нашої віри,
відкриймо вертепи наших душ і готуймося до нового життя, яке хоче дарувати нам воплочений Христос.
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