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Hierarkëve të nderuar, Klerikëve të respektuar, Monahëve të vyer dhe
Besimtarëve të dashur të Kishës Ortodokse në Amerikë,
Vëllezërit e mi të dashur dhe fëmijë të bekuar në Zotin, në këtë Festë të
lavdishme dhe të mbushur me dritën e Lindjes në Trup të Zotit tonë, Perëndisë
dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht, ju përshëndes me fjalët që kumbojnë nëpër Kishat
dhe shtëpitë tona gjatë kësaj periudhe: Krishti u Lind! Lavdërojeni!
Me hirin e Perëndisë, kaluam një vit të jashtëzakonshëm të mbushur me
sfida dhe sprova që askush prej nesh nuk mund t'i kishte pritur. E gjetëm veten të
hutuar, të frikësuar dhe të shqetësuar. Ndërsa kuptuam brishtësinë e jetës sonë
tokësore dhe të shumë gjërave kalimtare të kësaj bote, në të cilat kapemi aq
shpesh, më shumë se gjithçka, e kemi gjetur veten në nevojë për një Shpëtimtar.
Veçanërisht në këto momente sfiduese ne forcohemi nga premtimi i
Perëndisë, i thënë në librin e Ligjit të Përtërirë: “Tregohuni të fortë dhe trima,
mos kini frikë, mos u trembni prej tyre, sepse është Zoti, Perëndia yt, i cili ecën
me ty; Ai nuk do të të lërë dhe nuk ka për të të braktisur” (Dt 31:6). Si fëmijë të
Perëndisë, si fëmijë të premtimit, ne duhet të qëndrojmë të patundur në shpresë.
Ne kurrë nuk duhet të heqim dorë nga shpresa jonë, sepse, siç na kujton festa e
tanishme, ne forcohemi vazhdimisht nga prania e Emanuelit, Zotit tonë Jezus, i
cili na shpëton nga mëkatet dhe dobësitë tona dhe na pajton me Atin tonë qiellor.
Shkrimet e shenjta, himnet dhe ritet e festës dëshmojnë se Jezu Krishti, i lindur
nga Virgjëresha Mari, është Ai i cili gjithashtu vdiq në Kryq dhe u bë i parëlinduri
i të vdekurve, na ngriti të gjithëve me Fuqinë e Perëndisë, dhe na hapi dyert e
mbretërisë.
Profeti i madh Isaia, duke folur për këtë mbretëri, na thotë:

“Nuk do të ketë të sosur rritja e pushtetit të Tij dhe paqja mbi fronin e
Davidit dhe në mbretërinë e Tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta
përforcuar me anë të mënçurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjetë” (Is 9:7).
Hierarkë të dashur, klerikë, monahë dhe besnikë, le të ripërtërihet shpresa
juaj në Lindjen e Krishtit! Të jeni të sigurt se Perëndia është me ne! Duke
perceptuar misterin e kësaj feste, vështirësitë dhe sprovat në këtë jetë do të bëhen
të durueshme, ndërsa besimi juaj do forcohet dhe shpresa juaj do mbetet e
patundur.
Me të gjitha bekimet e festës,
Mbetem sinqerisht i Juaji në Krishtin,
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