Metropolitan Tikhon, Primate
“Unë vë re një mister të çuditshëm: në vend të diellit, Dielli i Drejtësisë u mbajt në mënyrë të patregueshme
prej Virgjëreshës. Mos kërkoni të dini se si u bë kjo, sepse ku është dëshira e Perëndisë, edhe ligjet e natyrës
kapërcehen. Ishte dëshira e Tij, Ai kishte fuqinë për ta bërë këtë, kështu që Ai erdhi nga lart dhe na shpëtoi.”
+ Shën Athanasi i Madh, Predikimi në Lindjen e Krishtit
Hir dhe Paqe nga Shpëtimtari ynë i Lindur në Betlehem, Klerikëve të Nderuar, Monahëve të Vyer dhe
Besimtarëve të Devotshëm të Kishës Ortodokse në Amerikë.
Vëllezër të mi të dashur dhe Bij të Bekuar në Zotin,
Dashuria e pafundme e Perëndisë na gjeti edhe njëherë të denjë për të shërbyer me përulësi përpara Misterit të
madh të Mishërimit të Fjalës së Perëndisë. E bëjmë këtë me nderim të thellë dhe gëzim shpirtëror duke ditur që
në qoftë se do të festojmë denjësisht Festën e Krishtlindjes, shpirtërat dhe fytyrat tona do të rrezatojnë dritën
qiellore të Shpëtimtarit tonë.
Duke festuar denjësisht festën do të thotë ti afrohesh Foshnjës Hyjnore, Krishtit, me përulësi dhe mirënjohje të
thellë, ashtu si edhe Magët iu afruan zbulesës qiellore të dashurisë hyjnore me dhuratat e tyre simbolike prej
ari, temjani dhe miroje, sikundër Barinjtë bënë me besimin e tyre të ndershëm, devotshmërinë e thjeshtë dhe
zemrën e palëkundur. Gëzimi shpirtëror që besimtarët ndjejnë në këtë periudhë të vitit është shumë më ndryshe
nga kënaqësitë, emocionale, të jashtëme dhe të përkohëshme që ofron kjo botë. Gëzimi i krishterë buron nga
vetëdija e thellë se dashuria e pakufishme e Perëndisë u shfaq plotësisht në Mishërimin e Fjalës së Perëndisë.
Zoti i lavdisë që u lind si një Foshnjë në ditët e Mbretit Irod në një shpellë të thjeshtë në Betlehem lind
përjetësisht në zemrat e përulura dhe të penduara të besimtarëve në një mënyrë misterioze që nuk na tremb me
shfaqjen e fuqisë dhe pushtetit hyjnor.
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Nëpërmjet Festës së Krishtlindjes, Kisha e Shenjtë na mëson misterin e dashurisë së Perëndisë, ofruar lirisht, që
as nuk detyron dhe as nuk kufizon. Duke ju referuar Mishërimit Hyjnor, Shën Joan Gojëarti vëren se: “Sot,
Betlehemi është bërë si kupa e lartë qiellore, qyteti ku engjëjt që hymnonin Perëndinë zunë vendin e yjeve dhe
ku Dielli i Drejtësisë, në mënyrë të mrekullueshme, zuri vendin e diellit fizik. Ku dëshira e Perëndisë vihet mbi
ligjet e natyrës. Dhe Perëndia kështu deshi, ishte në fuqinë e Tij dhe Ai e shpëtoi njeriun, sespe të gjitha gjërat
janë nën urdhërin e Perëndisë. Sot, Ai i Përjetëshmi bëhet çfarë nuk ishte. Ndërsa ende duke qenë Perëndi, Ai
bëhet gjithashtu Njeri pa pushuar së qëni Hyjnor. Kjo përqasje e mrekullueshme dhe e papërshkrueshme u
hymnua me zë të lartë prej engjëjve të Tij.”
Të dashur në Zot, Lindja e Krishtit është një garanci e pandërprerë se nuk jemi të humbur në një botë të
rrezikshme e të pakuptimtë, në të cilën ne endemi verbërisht në një errësirë të panjohur. Jesu Krishti, Drita
jonë, është në mes nesh! Ai merr pjesë në jetën tonë, përpjekjet tona, shqetësimet tona, madje edhe në vdekjen
tonë, “që nëpërmjet vdekjes Ai të mund të shkatërroje atë që ka pushtetin mbi vdekjen, domethënë djallin …
sepse në të Ai Vetë vuajti duke u tunduar, Ai është në gjendje të ndihmojë ata që tundohen” (Hebrejve 2:14,18).
Tani që Biri i Perëndisë u bë Biri i Njeriut me ardhjen e Tij në tokë, ne njohim Perëndinë e Vërtetë dhe ne e
dimë të Vërtetën që na bën të lirë. Më shumë se kaq, ne jemi sjellë në jetë dhe na është dhënë fuqia që të
luftojmë luftën e mirë, sepse e dime që nuk jemi më të vetëm dhe të pamundur për tu ngritur mbi sfidat e jetës,
por së bashku me Apostull Pavlin secili nga ne mund të rrëfejë “Unë mund të bëj ço gjë nëpërmjet Krishtit i cili
më jep fuqi” (Filipenëve 4:13). Le të përgatisim, vëllezërit dhe motrat e mia, grazhdin e zemrave tona duke
ruajtur Porositë e Tij Hyjnore, në mënyrë që Shpëtimtari dhe Çlirimtari i botës të mund të lindë dhe të jetojë në
ne. Atëherë, me të vërtetë mund të përjetojmë përbrenda vetes tonë paqen “që tejkalon të gjitha kuptimet.”
Atëherë, njeriu i brendshëm i zemrës do të bëhet rrezatues me dritën e pashuar të Krishtit e cila “ndriçon çdo
njeri që vjen në botë.” Nga thellësia e shpirtit tim do uroja për të gjithë ju që të keni Festën e Lindjes së Zotit të
bekuar dhe të shenjtëruar,
Me lutje të përzemërta dhe dashuri të patregueshme të Foshnjës së Shenjtë, Krisht,
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