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ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ! СЛАВІТЕ ЙОГО! 

  
Чесному Духовенству, Преподобному Чернецтву і Благочестивим Віруючим Православної 
Церкви в Америці, 
  
Мої Улюблені Брати і Благословенні Діти у Господі, 
  
Це є моя радість і привілей вітати всіх Вас в це світле свято Різдва Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа. Майже 700 наших великих і малих громад розсіяних по Північно-Американському 
континенті, від Канади і США до Мексіки, збираються разом, щоб відсвяткувати диво Божого вступу 
в людську історію. В тойже час для багатьох у нашому суспільстві це рішеня так само безглузде, як 
це було в і першому столітті. Але ми продовжуємо стояти зі святими поруч яслів, Хреста і порожньої 
гробниці, звіщаючи усім жертовну Божу любов до нас людей і до всього Його творіння. Співаючи в 
Різдвяній службі: 

Славитиму Тебе, Господи всім серцем моїм; 
Розповім про всі чудесаТвої. 
В раді праведних і в зібранні! 

Великі діла Господні, 
Вони жадані для всіх, що любить їх! 

Діла Його - краса та величність, а правда Його перебуває навіки! 
1-й Різдвяній антифон (Псалом 111: 1-3) 

  
Воістину, "Великі діла Господні!" 
  
Він бачить, що світ наповнений стражданнями, тому Він Сам добровільно страждає вказуючи шлях 
до зцілення. 
  
Він бачить, що світ вмирає, тому Він Сам вмирає, щоб принести воскресіння і життя нескінченне. 
  
Він бачить, що світ є в темряві, тому Він Сам входить в цю темряву несучи божественне світло, що 
вже ніколи не може бути погашене. 
  
Він бачить, що світ є у кабалі сил зла, тому Він Сам віддає Себе цьому злу для того, щоб знищити 
його назавжди. 
  
Бог, Який "невимовно, немислимо, невидимо, незбагненно і вічно той же" знімає з Себе владу й 
божественні привілеї. Він стає слабким, крихким чоловіком, щоб повною мірою користуватись 
нашим пошкодженим (людським) існування і тим самим дає можливість жити в єднанні з Ним, один 
з одним, і з усім творінням. 
  
В час коли ми святкуємо Різдво Його і служимо Йому, нехай Господь наш благословить кожного з 
вас, ваші родини, і ваші громади. 
  
З любов'ю в Новонародженому Христі, 

  
✝Тихон 
Архієпископ Вашингтонський 
Митрополит всієї Америки і Канади 

 
 


