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Преподобним Ієрархам, Шанованому Духовенству, Преподобному Чернецтву та 
Улюбленим Вірним православної церкви в Америці, 
 
Мої улюблені брати і благословенні діти в Господі, у це славне та наповнене 
світлом свято Різдва у плоті нашого Господа, Бога та Спасителя Ісуса Христа, 
вітаю вас словами, які лунають у наших Церквах та домівках в цей святий час: 
Христос Народився! Славіте Його! 
 
З Божої благодаті ми пережили надзвичайний рік, рік сповнений викликів і 
випробувань, яких ніхто з нас не міг очікувати. Ми опинились розгубленими, 
переляканими і стурбованими. Коли ми усвідомили собі слабкість нашого 
земного життя та багато швидкоплинних речей цього світу, до яких ми так часто 
схиляємось, ми, понад усе, виявили для себе потребу в Спасителі. 
 
Особливо в ці важкі моменти нас зміцнює Божа обітниця, сказана в книзі 
Второзаконня: “Будьте сильні та відважні, не бійтеся, не лякайтеся перед ними, бо 
Господь, Бог твій, Він Той хто ходить з тобою, не опустить Він тебе й не покине 
тебе. (Вт 31: 6) ". Як діти Божі, як діти обітниці, ми повинні бути непохитними в 
надії. Ми не повинні зрікатися надії, бо, як нагадує нинішнє свято, нас постійно 
зміцнює присутність Еммануїла, нашого Господа Ісуса, який рятує нас від наших 
гріхів і слабкостей і примирює нас з нашим небесним Отцем. Писання, церковні 
гімни та обряди свята свідчать, що Ісус Христос, народжений від Діви Марії, - це 
Той, хто також помер на Хресті і став первістком із мертвих, воскресив усіх нас 
Божою Силою, і відчинив нам ворота царства. 
 
Великий пророк Ісая, говорячи про це царство, говорить нам: 
 
Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві його, 
щоб поставити міцно його й щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер 
й аж навіки (Іс 9: 7). 
 
Улюблені ієрархи, духовенство, чернецтво та вірні, нехай ваша надія відновиться 
на Різдво Христове! Будьте впевнені, що з нами Бог! Сприймаючи таємницю 
цього свята, труднощі та випробування в цьому житті стануть терпимими, 
оскільки ваша віра зміцнюється, а ваша надія залишається твердою. 
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З усіма благословеннями свята я залишаюся 
 
Щиро Ваш у Христі, 
 
 
+ Тихон 
Архієпископ Вашингтона 
Митрополит всієї Америки та Канади 


