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ХРИСТОС СЕ РОДИ!  СЛАВЕТЕ ГО! 

 
Към Почетното Духовенство, Почитаемите Монаси, Благочестивите и Верните на Православната 
Църква в Америка, 
 
Mои Възлюбени Братя и Благословени Деца в Господа, 
 
За мен е радост и привилегия да поздравя всички вас със сияйният празник на Рождеството на нашия 
Господ, Бог и Спасител Иисус Христос. В около 700 общности, големи и малки, пръснати из континента 
Северна Америка, от Канада до Съединените Щати и Мексико, ние се събираме да празнуваме чудото на 
Божието влизане в човешката история. За много хора в нашето общество това съобщение все още е 
толкова невероятно, колкото беше през първи век. Но ние продължаваме да стоим със светиите край 
яслите, Кръста и празния гроб, за да възвестим Божията жертвена любов към нас и за Неговoто Създаване. 
Тъй както пеем на Коледа: 
 

Аз ще дам благодарение на Тебе, Господи, с цялото си сърце; 
Аз ще направя всичките Твои чудеса познати 
В компанията на праведните, в паството. 

Велики са делата на Господа! 
Те са изследвани от всички, които имат удоволствие от тях! 
Неговата работа е слава и красота, и Неговата правда е вечна. 

--Коледа, 1ви Антифон (Псалм 111: 1-3) 
 
Наистина, "Велики са делата на Господа!" 
Той вижда един свят, изпълнен с страдание и Сам Той доброволно страда, за да направи път за изцеление. 
 
Той вижда един свят пълен със страдание и доброволно страда за да го излекува. 
 
Той вижда, че светът умира и Сам Той умира за да донесе възкресение и вечен  живот. 
 
Той вижда един свят в тъмнина и Сам Той влиза в тази тъмнина, за да донесе божествена светлина, която 
никога не може да бъде угасена. 
 
Той вижда свят, в робство на силите на злото и Сам Той се подчинява на това зло, за да го унищожи 
завинаги. 
 
Бог, Който е "неизразим, немислим, невидим, неразбираем и вечно същият" отстранява Самия себе си от 
сила и божествена привилегия. Той става слабо, крехко човешко същество, за да сподели напълно нашето 
разбито съществуване и по този начин предлага възможност за живот в общение с Него, един с друг, и с 
цялото творение. 
 
Нека нашият Господ благослови всеки един от вас, вашите общности и вашите семейства, като празнувате 
Неговото Рождество и Му служите. 
 
С любов в Новороденият Христос, 
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