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Наберімося оптимізму Бога у відношенні до нашого власного життя і 

майбутнього. Дозвольмо Господеві воплотитися, увійти зі своїм 

небесним світлом, з перспективою кращого майбутнього у наше 

особисте життя. З таким закликом Отець і Глава Української Греко-

Католицької Церкви Блаженніший Святослав звернувся до вірних 

під час проповіді в день Різдва Христового – свята довіри. 



 

Різдвяні богослужіння в Патріаршому соборі Воскресіння Христового 
розпочалися напередодні, 6 січня, Великим Повечір'ям з Литією. У сам 

https://youtu.be/LAbaYlE8LN8


день свята Різдва Христового, 7 січня, Блаженніший Святослав очолив 

різдвяну Утреню, а опісля Архиєрейську Божественну Літургію. 
На Літургії з Главою Церкви співслужили: єпископ-помічник Київської 

архиєпархії владика Йосиф Мілян куріальний єпископ Києво-
Галицького Верховного Архиєпископа владика Степан Сус, а також 

єпископ-помічник Києво-Житомирської дієцезії РКЦ в Україні 
владика Олександр Язловецький, який наприкінці богослужіння від 

імені одринарія та вірних Києво-Житомирської дієцезії РКЦ в 
Україні привітав вірних УГКЦ, що сьогодні святкують Різдво Христове, з 

цим святом. 
 

 

У проповіді Блаженніший Святослав підкреслив, що Різдво є святом 
ніжності, близькості Бога до людини, а ще святом особливої радості, 

адже в ньому ми відчуваємо, як Бог довіряє людині. 
Першими, хто отримав звістку про народження Христа у Вифлеємі, були 

пастухи. Це їм ангел сказав слова: «Не бійтеся, бо звіщаю вам велику 
радість». А потім, йдеться у Євангелії, слава Господня їх осяяла, і вони 

побачили, як ціле воїнство небесних ангелів співає: «Слава во вишніх 
Богу і на землі мир людям Його благовоління». 

Глава Церкви наголосив, що слово про мир, «за який ми особливо 
молимося у цьому Різдві», є змістом різдвяної благовісті, і пояснив, ким є 



ті люди Божого благовоління, яким ангели сповіщають з небес мир через 

новонародженного Спасителя. «Божим благоволінням наділена кожна 

людина ще з моменту створення. Боже благовоління – це Божа довіра до 
людини. І саме повноту цієї довіри до людини, віри Бога у своє створіння 

об’являє нам свято Різдва», – сказав Предстоятель.  
 

Бог, за його словами, так довіряє людині, що сам стає людиною. Хоче 

особисто пережити всі сильні і слабкі сторони людського життя, його 
радощі і смутки, всю біду і скорботу, всю долю людини у наповненому 

гріхом, неправдою і злобою світі. Небесний Отець дає в руки людини 
найдорожче, що має, – свого єдинородного Сина. І ми сьогодні бачимо, 

як Він як беззахисне мале дитя спочиває у людських руках. 
Блаженніший Святослав додав, що Бог-Отець дає нам свого Сина, аби 

кожен з нас у Ньому зміг стати кращим: «Бог, коли дивиться на людину, 
бачить не тільки її неміч, зло, невірство, гріх, бачить не тільки те, якою 

вона є зараз. Бог бачить людину такою, якою вона за допомогою Його 
сили і благодаті може стати. Так, як і тато і мама, коли беруть на руки 

свою дитину, бачать у ній майбутнього президента чи президентку, 
майбутнього нобелівського лауреата, творця новітньої культури, музики, 

літератури, мистецтва. Мама і тато бачать свою дитину в перспективі». 



Отець і Глава УГКЦ висловив сподівання, що різдвяне небесно світло, яке 

нині осяює Україну і світ, допоможе розвіяти темряву загального 
недовір’я, якою окутане сучасне людство. Сьогодні люди, зазначив 

Предстоятель, все частіше стверджують, що нікому і нічому не вірять – ні 
державі, ні Церкві, навіть один одному. І пандемія лише підсилила цю 

недовіру. 
«Ця недовіра починає нас ділити, боронитися один перед одним, шукати 

лише в собі останню оборону перед іншою людиною. Недовіра руйнує 

наші родини, громади, держави, а також сучасне людство. Недовіра 
одних сусідів до інших сьогодні штовхає людей брати в руки зброю», – 

ствердив Глава Церкви. 
Блаженніший Святослав наголосив, що у Різдві, святі довіри, Христос 

прийшов, щоб відбудувати довіру людини до себе самої. 
«Наберімося оптимізму Бога у відношенні до нашого власного життя і 

майбутнього. Дозвольмо Господеві воплотитися, увійти зі своїм небесним 
світлом, з перспективою кращого майбутнього у наше особисте життя. У 

світлі Різдва погляньмо на себе, свою родину, Україну не лише з 
перспективи сучасного стану, але з перспективи надії і віри Бога у нас з 

вами», – закликав Глава Церкви. 
 


