НЕДІЛЯ ПЕРЕД РІЗДВОМ
(Мат. 1, 1-25)

В ім’я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь !
Христос серед нас !
Дорогі брати і сестри!
В сьогоднішньому читанні святої Євангелії, святий Євангелист
Матвій починає писати Євангелію про Христа книгою родоводу,
від якого Ісус Христос народився, починаючи від Адама і
кінчаючи Йосифом, обручником Пресвятої Діви Марії.
В старому заповіту ми часто зустрічаємо перелік предків. Євреї
шанували і в своїхкнигах записували роди царські та
первосвященицькі. Ісус Христос був з роду царського і
первосвященницького.
Дорогі брати і сестри!
Велике значення має для кожної людини, хто були його предки.
Предки, це є те зерно, з якого народжується, росте і
розвивається, те родословне дерево, що називається народ.
Отже, шанувати своїх предків, їх віру, їх життя, з ними духовно
єднатися, підтримувати те, про що вони мріяли і працювли, за що
вони страждали, а навіть і своє життя поклали – для нас це є
найбільше достоїнство.
Святий апостол Павло свідчить, що предки єврейського народу
були зразком віри для всіх народів, що вони вірою перемагали
царства, гасили силу вогню.
От ця велика віра, ця непохитна твердість, страждання,
незрадлива любов до Бога і до своїх предків, любов до вічної
правди, звернули на себе ласку Божу і зробили цих ісповідників
віри достойними бути предками Христа Спасителя.
Предки з родоводу Ісуса Христа в найтяжчі часи не втрачали
своєї духовної сили, бадьоро дивилися на своє майбутнє і

твердо вірили у своє відродження і не бігли туди де їм було б
вигодніше.
Дорогі брати і сестри!
І ми маємо велику честь у наших предках. Наш народ пережив
дуже тяжкі часи, наші предки були великої віри, великої і
незрадливої віри до своєї Рідної Церкви та до свого
Многострадального Українського народу.
На жаль, сьогодні серед українського народу, є багато таких, що
хочуть бути чимсь іншим ніж наші предки, вони цураються від
своєї матері. Ми розділилися, дехто приймає чуже рідніше за
своє.
Єдиний спосіб відновити в нашім народі силу до свого рідного
вільного життя, любов до батьківської віри, любов до матері
України – ми мусимо не забувати своїх предків, ми мусимо увійти
з ними в духовне єднання, раз і назавжди зрозуміти чиї ми діти.
Відновлення духовного життя з нашими предками з’єднає увесь
український народ у відродженні нашої Рідної Церкви. Ми не
належимо до якоїсь нової Церкви, ми лише відновляємо ту рідну
Церкву, за яку наші предки страждали і поклали своє життя на
жертівнику її незалежности.
Наближається велике свято – свято Народження Господа нашого
Ісуса Христа від Пречистої Діви Марії. З безмежної любові Божої
до світу і до людини народився як чоловік Син Божий, щоб
визволити людей від гріха та смерті.
І ми віримо, що тільки наша віра – ця велика духовна сила,
заохочує нас на добрі дії в боротьбі проти зла. На вірі будувалось
і сьогодня будується спасіння світу.
Віра підсилює перемогу правди над злом і тільки великою,
незламною і непохитною вірою ми можемо перетерпіти всякі
терпіння і наруги.

Отже, віра є наймогутнішою духовною силою, яка створила певні
умови для народження від Пресвятої Діви Марії Сина Божого.
Віра є природна властивість душі, як розум і почуття. Без неї
неможливе духовне життя. У денному життю люди керуються
більше вірою, ніж розумом. Ми здобуваємо знання більше
довір’ям до інших, ніж власним досвідом. І лише віра робить
людину непохитною.
Там, де людський розум стає безсильним, першенство
перебирає віра.
Віра відкриває нам майбутнє світу і людства і надає впевненості
у здійсненні обітниць Божих.
Віра з’єднує нас з Богом, віра уводить у нашу душу Бога.
Віра творить релігію, тому віра і релігія є майже синонімами, бо
означають по суті одне і те саме.
З цією вірою, дорогі брати і сестри, будемо зустрічати
народження Христа Спасителя.
Приймемо Його в наші душі, як у вифлиємські ясла, освітлимо
Його вченням свої душі, як зіркою. Цією вірою ми з’єднаймося з
безліччю тих світильників віри, яких недостойний був світ.
Нехай Господь наш Ісус Христос, що народився у Вифлеємі,
допомогає всім нам зберігати у своїх серцях правдиву віру.
Віру в Бога, віру в Нашу Помісну Українську Православну Церкву
Київського Патріархату і віру в перемогу добра над злом.
Амінь.
В ім’я Отця і Сина і Святого Духа! Амінь !
Христос серед нас!

