
The Manger

God did what we wouldn’t dare dream. He did what we couldn’t imagine. He became 
a man so we could trust him. He became a sacrifice so we could know him. And he 
defeated death so we could follow him.

It defies logic. It’s a divine insanity. Yet, it is the very impossibility of it all that makes 
it possible. For only God could create a plan this mad. Only a Creator beyond the 
fence of logic could offer such a gift of love. What man cannot do, God does.

So, when it comes to goodies and candy, cherub cheeks and red noses, go to the 
North Pole. But when it comes to eternity, forgiveness, purpose, and truth, go to 
the manger. Kneel with the shepherds. Worship the God who dared to do what man 
dared not dream.

From all our Basilian community in Canada, wishing you a Merry Christmas and a 
happy New Year,
     
     Fr. Gabriel Haber, OSBM
     Provincial Superior
Christmas 2021

Ясла

Бог вчинив те, про що ми і не сміємо мріяти. Він вчинив те, що ми не могли 
собі навіть уявити. Він став людиною, щоб ми могли йому довіряти. Він став 
жертвою, щоб ми могли його знати. І він переміг смерть, щоб ми могли йти за 
ним.

Все це суперечить людській логіці, - це божественна й безтямна любов. 
Проте сама ця неможливість, чинить усе це можливим. Бо тільки Бог міг 
створити такий шалений план. Тільки Творець вступає за межі логіки, й міг 
запропонувати людині такий дар любові. Те, що не може зробити людина, 
робить Бог.

Отже, коли справа доходить до смаколиків і цукерок, румяних щічок херувимів 
і червоних носиків колядників, вирушайте на Північний полюс. Але коли 
справа доходить до вічності, прощення, мети та істини, йдіть до ясел. Станьте 
на коліна з пастухами. Поклоніться Богу, який наважився зробити те, про що 
людина не сміла мріяти.

Від імені усієї нашої Василіянської спільноти у Канаді, зичу веселого Різдва та 
щасливого Нового року.
     о. Гавриїл Габер, ЧСВВ
     Протоігумен

Різдвo 2021


