АРХИЕПАСТИРСКО ПОСЛАНИЕ НА НЕГОВО БЛАЖ ЕНСТВО МИТРОПОЛИТ ТИХОН
РОЖ ДЕСТВО ХРИСТОВО 2016
До Почетното духовенство, Почитаемите монаси, и Благочестивите правоверни на Православната
Църква в Америка,
Мои възлюбени братя и благословени деца в Господа,
Христос се роди! Славете Го!
През последните години, ние бяхме поканени да се потопим в множество "вселени" като алтернатива на нашето
ежедневие. Съвсем наскоро, още една версия на вселената "Звездна война" излезе, и със сигурност ще има
повече, заедно с един безкраен брой от подобни кино светове и виртуални реалности в сферата на спорта,
развлеченията, интернета и медиите. Докато обещават бягство от земното, такива неща често оставят нас все
още в капана на собствения ни свят, на земните страсти и желания.
Днес, когато празнуваме големия празник на Рождество по плът на нашия Господ, Бог и Спасител Иисус
Христос, ние сме поканени да се потопим не в света на бягството, но в тази "странна и славна тайна," чрез която
ние се преобразяваме и трансформираме, обхващаща небесното царство като същевременно позволяваме на
Господ да ни прегърне. На нас ни се предлага възможността да се натъкнем не на ослепителни "герои" на три
измерения, висок вид на определение, а по-скоро на обикновената красота на раждането на детето Иисус.
По външен вид, като изключим неговата крайна аскетичност, няма нищо впечатляващо да се види: една жена
ражда в пещера, и полага детето си в ясли. Но именно през тези обикновени реалности, тази голяма загадка - на
предвечния Бог прегръщаш нашата човешка природа в нейната пълнота – е показана на вселената. "Този, Който
е украсил небесата със звезди е имал удоволствието да се роди като бебе, и Който държи всички краища на
земята в шепите си, се полага в яслите на обикновени животни."
Тази тайна става смислена за нас чрез литургичния и тайнствения живот на Църквата и чрез нашите малки
усилия да живеем с християнска доброта. Това е много повече, отколкото да бъдем добродетелни. Както пише
отец Александър Шмеман, "Любезният човек е любезен, защото той или тя приема хората такива, каквито са, и
ги покрива с доброта. Добротата е красива, най-красивото нещо на тази земя. Добродетелните хора са активисти,
обсебени от желанието да се наложaт техните принципи и доброта, и лесно осъждайки унищожаването и
омразата.... В този свят има много целомъдрие, но толкова малко доброта."
Добродетелта не е целта, а по-скоро живот на смирение и борба, за да различим образa на Господ във всеки,
когото срещаме. Той "Който в същност никой не може да докосне" е обвит като смъртен в пелени, за да може и
ние да се превърнем в "причастници на Неговата Божествена природа." Ако има някакъв елемент на бягство тук,
той се корени в отвръщане от греха и всички твърде измамни съблазни на този свят.
Благодатта на Светия Дух не ни е дадена за добродетел или героичен аскетизъм; по-скоро, тя се корени в
смирението, което ни трансформира толкова сигурно, колкото Въплъщението трансформира Вселената. "Нека
рождението сега отхвърли всички стари неща, гледайки Тебе, Твореца, направен като едно дете, защото чрез
Твоето раждане се формира всичко отначало, което ги прави нови още веднъж и ги води отново до първата им
красота."
Нека радостта от този голям празник ни преобрази сега, през Новата Година която ще дойде, и всеки ден от
живота ни, както ние очакваме пълнотата на небесното царство, но вече напълно представена, и вече напълно
присъстваща в живота на Тялото на Христос, Църквата.
С любов към Новородения Христос,

+Тихон
Архиепископ на Вашингтон
Митрополит на цяла Америка и Канада

