
 
АРХИПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ НА НЕГОВО БЛАЖЕНСТВО МИТРОПОЛИТ ТИХОН 

ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 2014 г.  

 

ХРИСТОС СЕ РОДИ! СЛАВЕТЕ ГО! 

За Почетното духовенство, Почитаемите монаси, Благочестивите и верните на 
Православната Църква в Америка, 

 
Mои възлюбени братя и благословени деца в Господа, 
Поздравявам всички вас с радостта на най-славния празник на Рождеството на нашия Господ, Бог и 
Спасител Иисус Христос! Както Свети Лъв Велики ни напомня в проповедта си за Рождество 
Христово, "в обожаването на рождението на нашият Спасител, ние откриваме, че честваме 
началото на собствения ни живот, защото раждането на Христос е източник на живот за 
християните, и рождения ден на Главата е рожден ден на Тялото." 
 
Наистина, ние се радваме и празнуваме на този велик ден. Но ние никога не трябва да забравяме да 
си припомним тези, за които земното пребиваване изглежда всичко друго, освен радост – 
изгубените,  търсещите и дирещите, самотните и забравените, болните и хвърлените в затвора и 
преследваните, гладните и жадните, и онези, които подобно на Христос Детето, "няма къде да 
положат главите си." Ако раждането на Христос е началото и източникът на нашия живот, тогава 
това не е само наше задължение, но и наша благословенна чест, да споделим светлината на 
новородения Христос с тези, които седят "в долината на сянката на смъртта," като по този начин се 
разкрива любовта, която Бог толкова богато и безусловно излива над всички, които ще го приемат. 
 
Нашият Господ провъзгласи добри новини за бедните, даде зрение на слепите, и изцери всякакъв 
вид немощ. Колко добре ние знаем за духовната нищета, слепота и слабостта, която изпълва нашия 
свят днес. И колко значително е непрекъснато да ни се напомня, че "за Бога, всичко е възможно," 
(Мат. 19:26) точно защото "с нас е Бог" (Mат. 1:23) и ни призовава да се превърнем в "съучастници 
в Неговата Божествена природа." (2 Петър 1:4) Дори нашите най-привидно-незначителни изрази на 
любов и състрадание за "най-малките братя" (Мат. 25:40) прави невъзможното - възможно, и 
обикновеното - чудотворно, както божественото раждане, което празнуваме днес. 
 
Ангелските войнства призоваха обикновените овчари: "Не чакайте в полето, вие, които пасете 
стада от  овци! Викайте със силен глас и пейте, че Христос Господ се е родил във Витлеем! "Нека 
не се бавим в пеене и хваления на нашия въплътен Господ, не само с гласовете си, но и с нашите 
безусловни дела на любов, доброта и състрадание. Такъв е плодът на добрата новина, 
провъзгласена преди повече от две хиляди години. И такава е същността на нашето общо 
служение, да въплътим Него в нашите сърца и живот, и в сърцата и живота на тези, които Той 
непрекъснато приготвя да го посрещнат. 
 
Моля, бъдете сигурни в моите молитви за всички вас, че нашият Господ не само ще ни екипира в 
общото ни служение като Негово тяло, но ще доведе нашите усилия до успешен край. Нека 
Божието благословение, което Той толкова свободно носи в светът, да остане с всички нас, сега и 
през идната нова година! 
 
С любов в Новороденият Христос, 

 
✝TИХОН 
Архиепископ на Вашингтон 
Митрополит на Цяла Америка и Канада 

 


