
      

 
 

Його Високопреосвященству Володимиру, рхієпископа Святіший Юлій 

 

7 січня 2015 року 
Ваше Високопреосвященство, дорогий Владико ! 

Наближається велике свято на честь Різдва Христового, Спасителя людського 
роду та Месії всього світу. 

Народження Богомладенця, а потім Його отроцтво і старші роки земного 
життя свідчили, що це була не проста людина на землі, бо був обізнаний і 
напам’ять цитував Писання, як Глава цього Слова, всього Вітхого Завіту.  

Це Він продемонстрував перед юдейськими священнослужителями, не 
маючи ще 30-ти років від народження.  

 Христос Спаситель з’явився людям в той час, коли їх страждання були 
перевершені всяким терпінням і витримки. Але нажаль, ізраїльський народ, 
до якого Він прийшов, не впізнав Спасителя, оскільки був сліпим, глухим і 
німим, а щоб побачити в особі Месії того свого Визволителя, треба знати 
Писання, в якому написані предвічні часи буття Божого, що буде Він 
призначений Отцем Небесним прийти на землю для спасіння всього людства.  

Цим прибулим на землю був Син Божий, друга іпостась Святої Тройці, про що 
протягом всього Вітхого Завіту людям не дано було знати про цю велику 
тайну.  

 І тільки лише виконання Завіту в Своєму прибутті на землю у якості 
Месії, більша частина юдеїв, яка постійно навчалася і вивчала Писання святих 
пророків, побачила у Спасителі свого давноочікуваного вчителя, наставника і 
святого мужа, який своє земне життя покладав за своє людське стадо.  



А ким був цей святий Муж, прибулий з Неба на Землю? Про це писав ще у 
VIII-му столітті до Р.Х. великий пророк Ісая у главі 53, стих 3. «Він був 
погорджений і принижений людьми, муж страждань, сприйнявши людські 
хвороби і ми відвертали від Нього свої обличчя; Він був зневажений, і ми не 
цінували Його». 

 Тому, мало писати і говорити про народження Богомладенця на землі, 
який приніс нам мир і вічне спасіння.  

Ми, сучасники ХХІ-го століття радіємо пришестю на землю Сина Божого, який 
приніс всьому людству мир, а не війну, свободу, а не рабство, любов, а не 
зневагу, науку Божу, а не язицтво, життя, а не смерть, мудрість і правду Божу, 
а не плітництво на братів і сестер по духу, яке йде від сили диявольського зла. 

У зв’язку з великим святом Різдва Христового, прийміть дорогий Владико,  
мої сердечні вітання. 

 З любов’ю у Христі -                                      
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