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TO OUR CLERGY, HIEROMONKS AND BROTHERS, RELIGIOUS SISTERS, SEMINARIANS
AND BELOVED FAITHFUL
CHRIST IS BORN!
“Glory to God in the highest, and peace [to men of good will/to those on whom His favor rests].”
(Luke 2: 14)

Our preparations for the great feast of the Nativity of Our Lord, God, and Savior Jesus Christ
bring to mind the song of the angels at Bethlehem. It is good for us to meditate upon them during this
season, and perhaps even to let this meditation influence our New Year's resolution as we prepare also
for the arrival of 2015. It is especially important to remember the angelic promise of peace this year
since there seems to be so little peace these days: we need to be reminded that, despite the headlines
which scream of “man's inhumanity to man”, God's plan for us is different from the one inflicted
upon the world by leaders whose cold, calculating ambition and insatiable greed know no bounds,
thugs for whom people are merely tools to be used and discarded, for whom life is of no value.
The ancient song was first heard in a world which, although separated from us by two
millennia and by a wide technological chasm, was really not so different in terms of human nature.
What was that world? Saint Paul tells the Galatians “When the fullness of time had come, God sent
His Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might
receive adoption. (4: 4-5)” Does this mean that everything was perfect? Far from it! Some romantics
like to point out that Jesus was born during what was referred to as the Pax Romana – that is, the
“Roman Peace”. Outwardly, it may have looked as though peace reigned throughout the Roman
world, but that peace was only maintained by Roman state-sponsored terror tactics – tactics like the
crucifixion to which Jesus would eventually be sentenced since he was considered a threat to that very
same Pax Romana. Not to be outdone by the cruelty of the Romans, the petty monarch Herod resorted
to infanticide when faced with the same newborn threat to his power, ordering the murder of every
male child under the age of two. Such was the Pax Romana; it is no wonder that the people seethed
under the conqueror's boot! The Romans and their puppets had reason to fear rebellion.
So what about “the fullness of time”? A possible answer can be found in any of the twelve-step
programs such as Alcoholics Anonymous. According to the twelve-step paradigm, people with
addictions are often not ready to change their lives until they have “hit bottom” - in other words, until
their life has gotten so bad that there is no way to go but up. Perhaps this was the realization which
was dawning on the people at that time. Can't you hear them moaning as they pray to God for relief in
the words of Psalm 123?

To you I raise my eyes,
to you enthroned in heaven.
Yes, like the eyes of servants
on the hand of their masters,
Like the eyes of a maid
on the hand of her mistress,
So our eyes are on the LORD our God,
till we are shown favor.
Show us favor, LORD, show us favor,
for we have our fill of contempt.
Our souls are more than sated
with mockery from the insolent,
with contempt from the arrogant.
It is to such people, seeking to be ransomed from the violence and disorder of their world, that the
angels sang of peace.
Nothing much has changed in two thousand years: if anything, our technology has made us
more effective at inflicting murder and mayhem. Nonetheless, we dare bravely to join our voices in the
angels' song, stubbornly refusing to give up on the promise of peace. As we do so, we must remember
that peace is not a gift which, like the snow, comes down from heaven to refresh the earth and hide the
scars we have inflicted. Rather, it is our task, our vocation. As Pope Paul VI reminds us, “If you want
peace, work for justice.” The prophet Isaiah (2: 3-5; 11: 6-9) provides just such a glorious vision of
people striving together for the peace which God intends for the world, and then enjoying the fruits of
their labors:
Many peoples shall come and say:
“Come, let us go up to the LORD’s mountain,
to the house of the God of Jacob,
That he may instruct us in his ways,
and we may walk in his paths.”
For from Zion shall go forth instruction,
and the word of the LORD from Jerusalem.
He shall judge between the nations,
and set terms for many peoples.
They shall beat their swords into plowshares
and their spears into pruning hooks;
One nation shall not raise the sword against another,
nor shall they train for war again.
House of Jacob, come,
let us walk in the light of the LORD!
...
Then the wolf shall be a guest of the lamb,
and the leopard shall lie down with the young goat;
The calf and the young lion shall browse together,
with a little child to guide them.
The cow and the bear shall graze,
together their young shall lie down;
the lion shall eat hay like the ox.
The baby shall play by the viper’s den,
and the child lay his hand on the adder’s lair.
They shall not harm or destroy on all my holy mountain;
for the earth shall be filled with knowledge of the LORD,
as water covers the sea.

“With a little child to Guide them” - ah, yes, the newborn Prince of Peace. May His peace be with all
of us, and with our world, in this holy season and throughout the year to come.
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ПАСТИРСЬКЕ ПОСЛАННЯ ЄПИСКОПІВ УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В
СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ВСЕЧЕСНИМ ОТЦЯМ, ПРЕПОДОБНИМ ЧЕНЦЯМ І
ЧЕРНИЦЯМ, СЕМІНАРИСТАМ ТА ДОРОГИМ ВІРНИМ
ХРИСТОС РАЖДАЄТЬСЯ!
«Слава на висотах Богу і на землі мир [людям доброї волі/усім тим, на кому
спочиває Його вподобання]». (Лк. 2: 14)
Наші приготування до великого празника Різдва Господа нашого, Бога і Спасителя Ісуса
Христа наводять на думку пісню ангелів у Вифлеємі. Маємо добру нагоду, щоб розмірковувати
над ними протягом цієї пори, і, можливо, навіть дозволити цим думкам вплинути на наші
новорічні поcтанови, у той час як ми готуємося до приходу 2015 року. Особливо важливо
пам'ятати обіцянки ангелів про мир у цьому році, бо здається так бракує його у ці дні. Нам
потрібно нагадати, що, незважаючи на заголовки, які кричать про «нелюдяність людини до
людини», Божий план для нас відрізняється від того, нанесеного на світ лідерами, яких холодні,
прораховані амбіції і ненаситна жадність не знають кордонів, убивці, для яких люди є лише
інструментами, котрі будуть використані і викинуті, для яких життя не має жодної цінності.
Ця стародавня пісня була вперше почута у світі, який, хоча і віддалений від нас на два
тисячоліття та розділений великим технологічним проваллям, не так вже і відрізняється в
плані людської природи. Чим був цей світ? Святий Павло говорить галатам: «Якже сповнився
час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих,
які під законом, щоб ми прийняли усиновлення» (4:4-5). Чи означає це, що все було ідеально?
Аж ніяк ні! Деякі романтики хотять відзначити, що Ісус народився під час так званого «Пакс
Романа» - тобто, «Римського миру». Зовні це, можливо, виглядало ніби мир панував у всьому
Римському світі, але цей лад підтримувався тільки, спонсорованою Римською державою,
тактикою терору - тактикою, такою як розп'яття, до якого у кінцевому результаті буде
засуджений Ісус, так як він вважався загрозою для того самого «Пакс Романа». Щоб не відстати
від жорстокості римлян, жалюгідний монарх Ірод вдався до дітовбивства, коли стикнувся з
тією ж самою загрозою своїй владі від новонародженого, замовляючи вбивство кожної дитини
чоловічої статі у віці до двох років. Такий був «Римський мир»; це не дивно, що люди кипіли
під чоботом завойовника! Римляни і їх маріонетки мали підстави побоюватися повстання.
Тож, як на рахунок «повноти часу»? Імовірну відповідь можливо знайти у будь-якій з
програм з дванадцяти кроків, такої як Анонімні Алкоголіки. Відповідно до ідеї дванадцяти
кроків, люди з шкідливими звичками часто не готові змінити своє життя поки вони не «досягли
дна», - іншими словами, поки їх життя не стало настільки поганим, що у них нема іншого
шляху, як підніматися вгору. Можливо, у цей час на людей надходило прозріння. Хіба ви не
чуєте їх благання, як вони моляться до Бога про полегшення словами Псалму 123?

До тебе я підношу мої очі,
до тебе, що живеш на небі.
Як очі слуг на руки свого пана
і як слугині на руки господині,
так наші очі дивляться на Господа, Бога нашого,
поки не змилосердиться над нами.
Помилуй нас, о Господи, помилуй!
Бо надто ми наситилися зневаги.
Надто наситилася душа наша
глузування ситих,
зневаги гордих.
Саме до таких людей, прагнучих бути врятованими від насильства і безладу їхнього
світу, ангели співали про мир.
Небагато змінилося за дві тисячі років: у будь-якому разі, наші технології зробили нас
більш ефективними у заподіянні смерті і хаосу. Тим не менш, ми наважуємося сміливо
поєднати наші голоси у пісні ангелів, наполегливо відмовляючись зневіритися в обіцянці миру.
Як ми це робимо, ми повинні пам'ятати, що світ не подарунок, який, як сніг, сходить із неба,
щоб оновити землю і приховати шрами які ми нанесли. Швидше, це наше завдання, наше
покликання. Як папа Павло VI нагадує нам: «Якщо ви хочете миру, працюйте на
справедливість». Пророк Ісая (2:3-5, 11:6-9) надає саме таку чудову візію людей, що змагаються
разом за мир, який Бог надає для світу, а потім пожинають плоди своїх праць:
І сила народів піде туди, і скажуть:
«Ходіте, вийдемо на гору Господню,
в дім Бога Якова,
і він покаже нам свої дороги,
і будемо ходити його стежками,
бо з Сіону закон вийде,
і слово Господнє з Єрусалиму».
І він судитиме народи,
буде розсуджувати людей многих;
вони перекують свої мечі на рала,
а списи свої на серпи.
Народ на народ не буде меча підіймати,
і не вчитимуться більше воювати.
Доме Якова, прийдіть,
і будемо ходити в світлі Господнім!
...
Вовк буде жити вкупі з ягнятком,
леопард біля козеняти лежатиме;
телятко й левеня будуть пастися разом,
і поганяти їх буде мала дитина.
Корова й ведмедиця будуть пастися вкупі,
маленькі їхні лежатимуть разочком,
а лев, як віл, солому буде їсти.
Немовля гратиметься коло нори гадюки,
а малятко встромить руку в зміїну нору.
На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди,
бо земля так буде повна знання Господа,
як води покривають море.

«З маленькою дитиною, щоб провадити їх», - ах, так, новонароджений Князь світу. Нехай
Його мир буде з усіма нами, і з нашим світом, як і у ці святкові дні, так і протягом усього
наступного року.
+Високопреосвященний Стефан Сорока
Митрополит Української Католицької Церкви у США
Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців
+Преосвященний Річард Семінак (автор)
Єпископ Чіказької єпархії святого Миколая
+Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ
Єпископ Стемфордської єпархії
+Преосвященний Богдан Данило
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата
+Преосвященний Іван Бура
Єпископ-Помічник Філадельфійський
Різдво 2014 р.

