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"Аз съзирам  странна мистерия: вместо слънцето, Слънцето на правдата, съдържаща се неизказано 
в Светата Дева. Не търсете как това е станало, защото Божията Воля подчинява природата. Това 
беше Неговата воля, Той има силата да го направи, и за това Той дойде и ни спаси. " 
- Свети Атанасий Велики, Слово на Рождество Христово 
 
Благодат и мир от нашия Спасител, роден във Витлеем, към Почетното Духовенство, Почитаемото 
Монашество и Благочестиво Верните на Православната църква в Америка. 
 
Мои обични братя и благословени деца в Господа, 
Безпределната любов на Бога към нас отново става причина  достойно да се поклоним пред 
великата тайна въплатена в словото Божие. Ние правим това с дълбоката радост и убеждение, че за 
достойно отбелязване на Рождество Христово, нашите души и лица трябва да бъдат осветени със 
сияйната  небесна светлина на нашия Изкупител. 
 
Достойно честване на празника означава да се приближим до божественото дете  Христос с 
дълбока благодарност и смирение, подобно на тримата мъдреци, които  поднесоха с небесно 
откровение на божествената любов  техните символични дарове от злато, тамян и смирна. Дори 
овчарите се поклониха на Христа  с тяхната наивна вяра, просто благочестие, и от цялото си сърце. 
Духовната радост, която идва от вярата по това време на годината е толкова различна от 
емоционалните, външни и временни удоволствия, които светът предлага. Християнската радост 
идва от дълбоко духовно осъзнаване на безграничната любов на Бога, който се разкри напълно във 
въплъщението на Бог Слово. Господ на славата, е роден като дете в дните на цар  Ирод в скромната 
Витлеемската пещера. Той е роден във вечността в скромността  и  в покаяните сърца  на 
вярващите, по начин, който не ни заплашва с божествена сила и господство. 
Чрез празника на Рождество Христово, Светата Църква ни учи на тайната на свободно предлаганата 
Божия любов, която нито принуждава, нито ограничава. Позовавайки се на божественото 
въплъщение, Свети Йоан Златоуст отбелязва, "Днес, Витлеем е станал като простора по-горе, в този 
град ангели славославят Бог, който заема мястото на звездите и Слънцето на правдата. Той 
величествено заема мястото на физическото слънце. Когато такава е волята Божия законите на 
природата са преодолими. И Бог така пожела и беше в неговата воля, и с Неговата сила  спаси 
човека, защото всички неща са послушни на Бога. Днес, вечното е това, което не е било. Като беше 
Бог, Той стана човек, без да престава да бъде божествен. Това чудно и неизразимо благоволение се 
възпява със силен глас от всички Негови ангели.  
 
Възлюбени в Господа, Рождество Христово  ни показва с  неизменна сигурност, че ние не се губим 
в опасния и безмислен свят, който е сред нас! Иисус Христос нашата Светлина е сред нас.Той е 
част от нашия живот, нашите борби, нашите притеснения и дори смъртта ни ", че чрез смъртта Той 
може да го унищожи, който е имал властт над  смъртта, сиреч дявола ... в това дето и сам Той 
пострада като изкушен, Той  може да помогне на ония, които са изкушени "(Евреи 2:14,18). Сега, 
 Божият Син е станал Син Човечески с идването Му на земята, познаваме истинския Бог, и знаем 
истината, която ни прави свободни. Още повече, ние сме създадени за живот и ни е дадена сила да 
се борим в добрата битка, като знаем, че не  сме вече сами и и не е невъзможно да се борим с 
предизвикателствата на живота. Ето, че с апостол Павел всеки един от нас може да изповяда 
"Всичко мога чрез Исуса Христа, Който ме направлява "(Фил. 4:13). 
 
Нека се подготвим мои братя и сестри,  да ръководим сърцата си чрез следване на божествените 
 Му заповеди, така че Спасителят и Изкупителят на света да  може да се роди и да живее в нас. 
Тогава можем да се радваме на мир в нас, мир, който никой ум не може да разбере. ". Тогава 
вътрешния човек на сърцето ще бъде сияещ със светлината на Христос, който" просветлява всеки 
човек, който идва в света. " 
От дъното на душата си  Ви благославям и пожелавам на всички Новородилият се Младенец  да ви 
благослови и всички да празнувате благословено и тържествено празника на Рождеството на нашия 
Господ, 
 
С искрени молитви и неизказаната любов към  Светото дете Христос, 
 
+ Тихон 
Архиепископ на Вашингтон 
Митрополит всея Америки и Канады 
 


