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Chrystus sie rodzi! Wychwalajmy go! 
 
Do Czcigodnego Duchowieństwa, Miłujących Boga Mnichów i Mniszek, oraz 
wszystkich Wiernych Kościoła Prawosławnego w Ameryce. 
 
 
Okres Bożonarodzeniowy jest niewątpliwie okresem szczególnie radosnym. 
Jednakże świat w którym żyjemy często zawodzi nas aby zachwycać się tą 
niewypowiedzialną radością. Zbyt często już samo wspomnienie Chrystusa i Jego 
narodzin otoczone jest mgłą kontrowersji.Są tacy co zmniejszą ważność tego tak 
wielkiego wydarzenia w historii ludzkości do jednego z wielu świąt, które 
świętuje się po cichu i jest zaledwie celebrowane. Kapłaństwo Chrystusa nie było 
udosobnione i skrywane od innych.On wygłaszał kazania to wielkich mas 
ludzi.Uzdrawiał chorych w obecności tysięcy.Odkył pełnię prawdy przed 
wszystkimi, którzy słuchają i akceptują jego zaproszenie aby przyjść i zobaczyć. 
Przekazanie odkupienia i wybaczenia, które odkryte było w jego przypowieściach 
i cudach,  zakrzepione było jego krwią widzianą setkami w jego bardzo 
publicznej pasji i śmierci. Jego zmartwychstanie, obwieszczone tysiącom w 
Jerozolimie i na całym świecie, otworzyło drzwi do większej i lepszej 
rzeczywistości - życia wiecznego w Królestwie. 
 
‘Przyszedł do swoich, lecz swoi nie znali go’, Ewangelia obwieszczana 
Chrystusem byla i nadal jest otoczona mgłą kontrowersji, szczególnie gdyż 
wystawia na próbę błąd bałochwalstwa, według którego świat w którym żyjemy a 
nie ten który ma nadejść, oferuje wszystko co jest niezbędne, wszystko co jest 
prawdziwe, wszystko czego człowiek potrzebuje aby osiągnąć spełnienie. 
Chrystus mówi nam aby odstawić wszelkie ziemskie troski - począwszy od 
pragnienia dostrzegania jedynie siebie aniżeli Boga jako centrum wszystkiego,co 
niejednokrotnie jest bardzo trudne. 
 
W dzisiejszym świecie wypełnionym przemocą , katastrofami naturalnymi, 
poprawnością polityczną i ogólnie brakiem miłości i przyjaźni wśród ludzi, łatwo 
jest ulec pokusom i zwątpieniu. Staje się zbyt łatwym skupienie się na troskach 
ziemskich aniżeli niebiańskich.Wcielenie zaprasza nas aby spojżeć poza te 
ciężary, aby zauważyć, że podczas gdy my nadal żyjemy  w upadłym świecie, 
zwycięskie Królestwo, które ma nadejść już jest nam w pełni przedstawione w 
Kościele, gdy tylko odpowiemy na zaproszenie Chrystusa – ‘Przyjdź i ja dam ci 
resztę’.Właśnie w tym świetle wszystkie aniołowie niebios radują się gdy 
obwieszczają wszytskim że uwolnienie się od samolubstwa  i uwolnienie się od 
izolacji od Stwórcy było z miłością dane wszystkim , którzy poszukują i 
akceptują dar życia wiecznego odkrytego w jego pełności w pieczarze 
betlejemskiej. 



 
Modlę się aby tegoroczna celebracja Swięta Narodzenia Naszego Pana 
wypełniona była radością, której doświadczamy, gdy nasza pokuta jest 
prawdziwa, gdy naprawdę usiłujemy odłożyć wszelkie ziemskie troski i 
zmartwienia. Postarajmy się teraz i w nadchodzącym roku, uwolnić się od pokus 
aby dżwigać nasze ziemskie ciężary bez Niego.Starajmy się gorliwie przyjąć 
Boga do naszego życia i stać się światłem świata, do czego on nas wzywa. 
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