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ХРИСТОС СЕ РОДИ! СЛАВЕТЕ ГО!
До Почетното духовенство, Почитаемите монаси, и Благочестивите правоверни на
Православната Църква в Америка,
Мои възлюбени братя и благословени деца в Господа,
Когато стигаме до края на гражданската година, ние се връщаме към периода, в който
доминират трагедията, терористичните актове, стрелбата в обществени пространства,
политическите обърквания и сексуалните нарушения. Тъмнината, която обхваща света,
допринася за натоварването на нашите лични и семейни борби: пристрастяване,
отчуждение, развод и всякакви конфликти, провокирани от човешки страсти. Може да се
изкушим да се чудим как любовта може да бъде така окончателно избягала от сърцата на
човешките същества.
Празникът на Рождеството в плътта на нашия Господ, Бог и Спасител Иисус Христос е
напомняне на всички нас, че "днес небето и земята се радват пророчески", и ангелите и
хората "пазят духовен празник за Бога, роден от жена, който се яви в плътта на онези, които
седят в мрак и сянка." Светлината, която получаваме днес, не е просто физическа светлина,
която преобразява мрака, който ни заобикаля, а по-скоро преобразяваща светлина, която
разкрива Божията любов към нас и ни вдъхва да расте и нашата любов към Бога.
Няма философия или идеология, която да преодолее ирационалността на света. Само тази
трансформираща светлина на Христос - неговата божествена и жертвена любов - може да
постигне това. Само чрез любов можем, с животните и яслите да приемем Него, който с
Неговото Слово ни освободи нас жителите на земята от действия, които са против разума."
Когато се отчайваме от трагедиите в света и в нашия живот, нека помним, че точно в
средата на такава тъмнина Божието Слово избра да бъде въплътено.
Архимандрит Захарий казва, че "когато сме изправени пред руините на човешката любов и
сме напълно разбити, можем да направим две решения: или да се обърнем към Бога с
нашата болка, така че Бог да влезе в живота ни и да ни поднови, или ние да продължим да
бъдем измамени от човешките ни планове и да се плъзгаме от една трагедия и безплодие на
душата в друга, надявайки се, че един ден ще намерим съвършенство. "
Светът копнее за автентична любов, но изглежда е затънал в световните трагедии, на които
сме свидетели всеки ден. В нашите хоризонтални и човешки отношения един с друг, това
което липсва е самият Бог, трето и божествено-човешко Лице, което да очисти и изцели
нашите несъвършени и разкъсани взаимоотношения. Независимо дали е съпруг, съпруга,
брат и сестра или по-големи общности, истинската любов и мирът могат да бъдат намерени
само чрез нашето общение с Бога.
В нашия православен контекст, това се случва чрез Божествената литургия и чрез нашите
усилия да се подхранва жертвената любов към Бога в собствените ни сърца. "Раят започва
на земята чрез любов към Бога и любов към нашите събратя. В това се крие цялото
богатство на вечния живот, защото човек е създаден, за да даде вечна слава на Бога.

Неговата радост е да върне тази слава на Неговия образ, човек, който след това връща поголяма слава на своя Създател."
Днешният празник напомня, че чрез този цикъл на прослава и любов между Бога и човека,
ние намираме нашето истинско реализиране. Нека новороденият Христос да ни даде
смелостта да пазим Неговата любов в сърцата си, да се свържем с нашите съработници чрез
молитва, жертва и смирение и да помним, че независимо от степента на нашата собствена
разруха или разрушението на света, Христос дойде да ни даде надежда за обновление, "за
това, което беше Той, Той остана истински Бог: и това, което Той не беше, Той предприе
Самият, да стане човек чрез любов към човечеството."
С любов към Новородения Христос,
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