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Отец Валтер Горра

Рождество Христово

С тази моя статия искам да изпратя до
всички вас моите поздрави за Рождество

Христово, заедно със сестра Терезита и сестра Йола.
Албер Айнщайн един ден се обреща към една група младежи с
тези думи, за да им изпраща картичка за Рождество Христово
“Мили деца, толкова се радвам да ви мисля всички заедно, за
да отпразнувате блясъка на светлините на Рождество
Христово. Помислете също и на учението на Този, за когото
вие празнувате раждането. Тези учения са толкова прости но
обаче след две хиляди години все още не преобладават сред
човеците. Научете се да се радвате за щаститето и радостите
на вашите приятели, и да не се насладите на тъжната борба на
човека срещу човека. Ако ще намери място в сърцето ви това
естествено чувство, всяка си трудност в живота ще стане лека
или поне поносима; ще намерете своя път с търпение и без
страх, разпространявайки радостта навсякъде“.
Албер Айнщайн беше един доста религиосен човек и искам
преди всичко да разгледаме мнението за Бога на този велик
учен.
Той писа: "Науката в противоречие с широко разпространено
убеждение, не елиминира Бог. Физиката трябва дори да търси
богословски цели, тъй като трябва да се стреми не само да знае
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как е природата, но също зака да се знае защо природа та е така,
а не в друг начин, с намерението да стигне да разбере, ако Бог е
имал други възможности за избор пред него, косато той е
създал света".
"В законите на природата се оказва ум така превъзходен, че
всичките рационалности на мисълта и на човешките системи, са
в сравнение с него едно незначително отражение. Какъв е
смисълът на нашето съществуване, какъв е смисълът на
съществуването на всички живи същества? Да можеш да
отговориш на този въпрос осначава да имаш религиозни
чувства Но вие можете да кажете: има ли смисъл да зададем
този въпрос? Аз ви казвам: който вярва, че собствения си живот
и този на другите е безсмислен, е не просто нещастен, но само
малко способен да живее".
И още писа: „Искам да знам как Бог е сътворил този свят.
Искам да знам мислите му; тъй като останалите са само
детайли“.
"Това, което виждам в природата е прекрасна структура, която
можем да я разберем само по много несъвършен начин, и пред
която внимателен човек трябва да се чувства проникнат от
дълбоко чувство на" смирение ".
"Всеки, който е наистина ангажирани с научна работа се
убеждава, че законите на природата проявяват съществуването
на Дух значително превъзходен на човек, и пред когото ние, с
нашите скромни правомощия, трябва да бъдем смирени."
"Аз не съм позитивист. Позитивизмът се посочва, че гова, което
не може да се наблюдава, не съществува Тази концепция е
научно несъстоятелно, тъй като е невъзможно да се правят
обосновани твърдения за това, което един "може" или "не
може" да наблюдава. Някой може да каже: "Само това, което
наблюдаваме съществува.", но това е очевидно невярно."
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Албер Айнщайн стигне да каже че, "Който не допусне
необяснима загадка дори не може да бъде учен."
Избрах тези изречения от разни кориспонденци от Алберт
Айнщайн, защото ги намирам много интересни, дори свързани
с празник Рождество Христово. Мога да кажа че и аз лично
потвърди моята вяра в съществуването на Бога, когато бях
ученик на началното училище и моя учител ни говореше за
окото и от колко части е оформирано, и как те всички заедно
действат едновременно, и вързани с мозъка, дават способността
на нас да виждаме. Разбрах тогава че една такава структура,
много малка в размерите но толкова сложна, не може да бъде
резултат от случайността и дори от една еволуция без един
„Майстор“, който я придружава в нейните етапи.
От тогава, и до днес, всяко нещо вързан с науката минава под
тази моята „критика“, поради която, науката може да открива,
обеснява и използва законите на природата, но не може нито да
ги променява, нито да каже дори защо е така. Въпрос е тогава
кой е възложил тези закони в природата, в мене и във вас?
Видяхме как Албер Айнщайн обяснява че „законите на
природата проявяват съществуването на Дух значително
превъзходен на човек“.
Бог тогава е онзи Който създаде всичко и в това „всичко“
сложи своите закони, но Той остава над тези закони.
Обаче с Въплещението Си, Бог, приемайки нашия природа
състой под законите.
И наистина, Исус „е извършил делото си с човешки ръце,
мислел е с човешки ум, действал е с човешка воля, обичал е с
човешко сърце. Роден от Дева Мария, Той действително стана
един от нас, във всичко подобен на нас освен в греха”.
Това е голямо чудо, което само на Бог е възможно да извърши:
Вечният да влезе в нашата история!
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„За Бога няма нищо невъзможно” - каза ангелът на Мария.
Тази е другата точка, която трябва да бъде основата на вярата.
Ако търсим да обясняваме как става Въплещението па Бога с
нашите ограничени познания - можем да кажем че това е
необяснимо и следователно невъзможно.
Обаче точно защото е необяснимо, можем да кажем че не е
човешко дело а Божие, защото е извън нашите възможности и
способности на познания.
Но факта че това е извън нашите възможности и способности
на познания не означава че не съществува.
Но Въплещението има като по-особена цел нашето познание с
Истинския Бог.
Исус го казва ясно: „А вечен живот е това, да познават Тебе,
Едпого Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Исуса
Христа“ (Йоан 17,3)
И Самият Исус изпълни точно това „Аз Те прославих на
земята, свърших делото, що Ми бе дал да изпълня... Явих
Твоето име на човеците“ (Йоан 17,4.6).
Затова че Отца изпрати Своя Сина: „Бог, след като в старо
време много пъти и по много начини говори на отците чрез
пророците, в последните тия дни говори ни чрез Сина, Когото
постави за наследник на всичко, чрез Когото сътвори и
вековете“ (Ев 1,1-2).
Последователно Исус дойде да изпълнява тази мисия, за да
познае човека Бога, Който е Любов: „и явих им Твоето име и
ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, в тях да бъде, и Аз
в тях“ (Йоан 17,26).
Знамението на Рождество Христово е младенецът в яслата.
Всъщност младенецът в яслата е чудото на Божието
въплъщение. Бебето в тази ясла е Бог изявен в плът.
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Ангелът благовестя на пастирите „голяма радост, която ще
бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов
Спасител, Който е Христос Господ“ (Лк 2,10-11).
Кой е младенецът? Неговата личност е изявена по няколко
начина. Един ог тях, много силен, е чрез „благовещението“ -
чрез думите на ангел Гавриил към девицата Мария (Лука 1,26-
38): „и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го
наречеш с името Исус“ (Лк 1,31). Исус, на еврейски Йешуа,
означава „Бог спасява“. Исус означава Спасител. Той ни
спасява.
Много хора смятат, че Исус Христос е добър човек, велик
учител и дори Божий пророк. Всички тези неща със сигурност
се отнасят за Исус, но в действителност те не посочват кой
точно е Той. Библията ни казва, че Исус е Бог в плът, Бог стана
човек (вж. Йоан 1,1. 14). Бог дойде на земята, за да ни учи, да
ни изцелява, да ни поправя, да ни прости - и умря за нас! Исус
Христос е Бог, Творецът, суверенният Господ.
Какво означава “Спасител” и защо се нуждаем от Спасител?
Библията ни казва, че всички ние сме съгрешили, всички сме
вършили нечестиви дела (Римляни 3,10-18). Поради греха си
ние заслужаваме вечно наказание. Единственото справедливо
наказание за греховете, които сме извършили срещу един
безкраен и вечен Бог, е безкрайното наказание. Именно поради
това се нуждаем от Спасител!
Исус Христос дойде на земята и умря вместо нас. Смъртта на
Исус, Който е Бог в плът, плати безкрайната цена за
извършените от нас грехове (2Кор 5,21). Исус издържа
наказанието за нашите грехове (Рим 5,8). Исус плати цената,
така че да не трябва ние да плащаме. Възкресението на Исус от
мъртвите доказа, че смъртта Му е достатъчна да плати
наказанието за нашите грехове. Ето защо Исус е единият и
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единствен Спасител (Йоан 14,6; Деяния 4,12)! Ти вярваш ли, че
Исус е твой Спасител?
Твой “личен” Спасител ли е Исус? Истинското християнство е
да имаш лични взаимоотношения с Исус Христос. Да приемеш
Исус като свой личен Спасител означава да поставиш личната
си вяра в Него и да му се довериш. Никой не може да се спаси
чрез вярата на някой друг. Единственият начин да бъдеш
спасен е да приемеш Исус като Спасител, да повярваш, че чрез
смъртта си Той е платил за греховете ти, и, че Неговото
възкресение ти гарантира вечен живот (Йоан 3,16).
За празник Рождество Христово основно е точно да приемем
това Дете, като нашия Спасител. Ето защо вече от първите
думи на ангела в това посочат Блажената Дева Мария и след
нея пастирите: „днес ви се роди в града Давидов Спасител,
Който е Христос Господ“.
Днес се роди за тебе Спасителят!
„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви
успокоя“ (Мт 11,28).
Дойдете пред тази пещера, пред тази ясла. Дойдете да видите
вашия Спасител!
„Всичко чрез Него стана, и без Него не стана мито едно от
онова, което е станало“ (Йоан 1,3). „Ние обаче имаме един Бог
Отец, от Когото е всичко, и ние сме у Него, и един Господ Исус
Христос, чрез Когото е всичко и ние сме чрез Него“ (1 Кор 8,6).
Онзи, чрез Когото всичко е станало, е посредник също на
новото човечество, на раждането на новия човек: „Истина,
истина ти казвам: ако някой не се роди свише, не може да види
царството Божие“ (Йоан 3,3) - каза Исус на Никодим.
Отговорът, даден от Исус на Никодим е обезпокоително,
защото разкрива, че, за да се каже нещо за Него, ние трябва да
"видим Божието Царство", което означава, да хванем
присъствието на Божието действие в историята, а това е
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възможно само ако сме "родени свише", т.е. "родени от Бога".
Пак се върнахме на мнението и думите на Албер Айнщайн,
който открива съществуване то на Бога чрез науката, чрез това,
Което Самия Бог създаде.
Ние също откриваме Бог в сътворението и в Неговото действие
в нашата история.
Бог не е далеч от нас, Бог е между нас. Това е Неговото
желание и Неговата мечта, за които търси с всичките
възможности да го изпълнява... тези възможности са без
ограничения защото „За Бога няма нищо невъзможно”.
Позволи на Бога да изпълнява това Неговото силно желание,
желание да те обича, т.е. да го приемеш в твоя дом. За тебе са
думите на Исус, които един ден каза на Закхей: „слез по- скоро,
защото днес трябва да бъда у дома ти“ (Лк 19,5).
Честито Свято Рождество Христово на всички.

Папа Бенедикт XVI

ПОСЛАНИЕ НА ПАПА
БЕНЕДИКТ ПО СЛУЧАЙ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2011г.

“Verbum caro factum est” – „Словото
стана плът” (Иоан 1:14)

Скъпи братя и сестри, които ме чувате от Рим и от целия свят, с
радост ви съобщавам вестта за Рождество: Бог стана човек,
дойде да живее между нас. Бог не е далеч: близо е, даже е
Емануил – Бог с нас. Не е някой непознат - има образ, този на
Исус.
Тази вест е винаги нова и винаги изненадваща, защото
надминава всяка наша дори и най-смела надежда. Най-вече,
защото не е само вест, а е събитие, случка, която достоверни
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свидетели са видели, чули, докоснали в лицето на Исус от
Назарет! Като са били с Него, наблюдавали са действията Му,
слушали са думите Му, познали са в Исус Месията и като са Го
видели възкръснал, след като е бил разпнат, са се убедили, че
Той – истински човек – е бил същевременно и истински Бог,
Единородния Син дошъл от Отца, изпълнен с благодат и
истина (срв. Иоан 1:14).
„Словото стана плът”. Пред лицето на това откровение, у нас
още веднъж възниква въпроса: Как е възможно? Словото и
плътта са две противоположни натури. Как може Вечното и
всемогъщо Слово да стане слаб и крехък човек? Има само един
отговор: Любовта. Който обича иска да сподели с обичния,
иска да се слее с него и Светите Писнаия ни разказват именно
великата история на Любовта на Бог към своя народ, достигаща
върха в Исус Христос.
В действителност, Бог не се променя - верен е на Самия Себе
Си. Този Който създаде света е същият Който повика Аврам и
Който откри името Си на Мойсей: Аз съм Този, Който съм …
Бог Авраамов, Исаков и Иаковов … Бог милосърден и
многомилостив, преизпълнен с любов и вярност (срв Изх 3:14-
15; 34:6). Бог не се променя, Той е Любов от вечността и
завинаги. Сам Той е Общение, единство в Троицата и всяко
Негово дело или слово се стреми към общението.
Въплъщението е кулминацията на сътворението. Когато в
утробата на Мария, по волята на Отца и действието на Светия
Дух се оформи Исус, Синът Божи станал човек, творението
достигна своя връх. Първоначалния принцип, който държи
вселената, Логоса (Словото), започна да съществува в света, в
определено време и пространство.
„Словото стана плът”. Светлината на тази истина се явява на
всеки, който я приема с вяра, защото е тайна на любовта. Само
онези, които се отварят за любовта са обгърнати от Светлината
на Рождество. Така бе през нощта във Витлеем, така е и днес.
Въплъщението на Сина на Бог е събитие, което се е случило в
историята, но същевременно я надминава. В нощта на света се
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запалва една нова светлина, която се оставя да бъде видяна от
простите очи на вярата, от благото и скромно сърце на
очакващия Спасителя. Ако истината бе само математическа
формула, тогава щеше някак си да се самоналожи. Ако
Истината обаче е Любов, тогава пита за съгласие, за „да”
нашето сърце.
Какво търси в действителност нашето сърце ако не една
Истина, която същевременно да е Любов? Търси я детето със
своите въпроси, толкова обезоръжаващи и стимулиращи; търси
я младия човек; нуждаещ се да намери дълбокия смисъл на своя
живот; търсят я зрелият мъж или жена, за да водят и поддържат
семейния и професионален ангажимент; търси я възрастният
човек, за да даде завършек на земното си съществуване.
„Словото стана плът”. Вестта за Рождество е светлина и за
народите и за колективния път на човечеството. “Емануил” –
Бог с нас дойде като Цар на справедливостта и на мира.
Неговото царство – както знаем – не е от този свят, и въпреки
това е важно за всички царства на този свят. То е като квас за
човечеството, който ако липсва, ще отслабне силата, движеща
напред развитието - стимула за съдействие за общото благо в
безусловна служба на ближния с мирна борба за справедливост.
Да вярваш в Бог, Който е пожелал да сподели нашата история е
като постоянния кураж да бъдем ангажирани в нейни ход, дори
сред нейните противоречия. Той е повод за надежда за всички
онези, на които достойнството е засегнато и накърнено, защото
Този Който се роди във Витлеем дойде да освободи човека от
всякакво робство.
Светлината на Рождество да огрее отново земята, където Исус
се роди и да вдъхнови израелците и палестинците в търсенето
на справедливо и мирно съжителство. Утешаващата вест за
идването на Емануил да намали болката и да утеши в
изпитанията християнските общности в Ирак и Близкия изток,
като им даде опора и надежда за бъдещето и да води
ръководителите на нациите към ефективна солидарност с тях.
Същото да се случи и в полза на всички които в Хаити страдат
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28 ноември 2016 Анна Томова Йончева

03 декември 2016 Филомена Андреева Манева

още от последствията на разрушителното земетресение и
последвалата холерна епидемия. Да не бъдат забравени, онези
които в Колумбия и Венецуела, в Гватемала и Коста Рика,
наскоро пострадаха от природни бедствия.
Раждането на Спасителя да отвори перспективи за траен мир и
истински прогрес за народите на Сомалия, Дарфур и Брега на
Слоновата кост. Да подсигури политически и социален мир в
Мадагаскар. Да донесе сигурност и спазване на човешките
права в Афганистан и Пакистан, да насърчи диалога между
Никарагуа и Коста Рика, да подпомогне помиряването на
Корейския полуостров.
Тържествата за рождението на Спасителя да усилят духа на
вярата, на търпението и куража на вярващите от Църквата в
континентален Китай, за да не губят присъствие на духа заради
ограниченията на религиозната свобода и свободата на съвестта
и като остават верни на Христос и Неговата Църква да
поддържат жив пламъка на надеждата. Любовта на „Бог с нас”
да даде твърда сила на всички християнски общности, които
страдат от дискриминация и преследвания и да вдъхнови
политическите и религиозни водачи да се ангажират за
опазване на религиозната свобода на всички.
Скъпи братя сестри, “Словото стана плът”, дойде да живее
между нас, Еамнуил – Бог който се доближи до нас. Да
съзерцаем заедно тази велика тайна на любовта, да оставим
сърцата ни да бъдат озарени от светлината на витлеемската
пещера! Радостно Рождество на всички!
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Отец Ярослав Барткиевич

Непорочно Зачатие на Блажена
Дева Мария

Проповед по случай  празник в
Ореш 3 декември 2016г

Драги Верни,
сред всички тайни, които се отнасят до Пресвятата Дева Мария,
най-трудно ни е, на пръв поглед да разберем тайната на
Нейното Непорочно Зачатие. Пресвятата Дева Мария е Божия
Майка, затова можем да се опитаме по някакъв начин да
разберем Нейното Божествено Майчинство като се основаваме
на аналогията е другите майки. Нейното Възнесение ни
изглежда логична последица от Нейната вярност или като
награда за нея. Обаче какво да кажем за нейното Непорочно
Зачатие?
Доктрината на Църквата казва, както знаем, че Мария е
зачената без петното на първородния грях. При своето зачеване
тя не е обременена от провинението на Адам и Ева,
следователно не е била докосната от греха. Поради заслугите на
Своя Син тя е запазена от всякакъв контакт с греха от самото
начало на своето съществуване.
Обаче значението на думата зачатие - conceptio, не е
ограничено само до зачеването на дете в утробата на майка.
Говорим също за творческа работа или за това, че артистът,
създавайки творба на изкуството е попаднал на добра
концепция.
Това означава, че преди да направим, извършим нещо, ние
притежаваме в разума си концепцията на бъдещото действие.
Когато артистът вае скулптура или рисува образ, иай-напред
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той си представя това, което би искал да направи. Обмисля
концепцията, преди идеята да стане реалност. Преди идеята да
стане тяло, тя вече съществува в неговото въображение. По
подобен начин и нашите идеи изглежда, че получават живот,
когато се реализират.
Овидий в своите Метаморфози (книга 10) привежда легендата
за един скулптор на име Пигмалион, който бил най-
талангливия скулптор на своето време. 'Гой имал амбицията
един ден да извае най-красивия, най-съвършения образ на
жена. И - така разказва легендата - след като я изваял, се
влюбил в нея, а боговете наградили таланта му като оживили
статуята и дали на възлюбената на Пигмалион името Галагея.
Като си послужим с тази аналогия, можем да кажем, че Бог
така обикна своето творение, че сътвори Непорочната.
Когато Божията Майка се явява на св. Бернардета в Лурд,
използва думата зачатие именно в този смисъл. Тя казва: Аз
съм Непорочно зачатие. И наистина - телесното запазване от
първородния грях е външен израз на това, което Тя е -
Непорочно зачатие, или план, а също идея, чрез която се
реализира замисъл на Бога.
Какво означава думата Непорочно? Очевидно неговото
основно значение е без петно т.е. без грях. Обаче в по-общ
позитивен план означава чист, без недостатъци. Следователно
Непорочно Зачатие означава идея, лишена от всякакви примеси
на грешка, концепция, която е отговор на всичко, което бихме
могли да желаем.
Този план съществува в разума на Бога от началото на
вековете. По време на съботната Литургия за Божията Майка
четем в Книгата Премъдрост - „От самото начало те създадох”.
Мария е съществувала в плана на Бога от самото начало като
съвършен образец на това, какво трябва да е човечеството,
благодарение на милостта. Както никой друг тя отговаря на
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този идеал, който Бог желае за всеки от нас в степен, в която ни
дава милост. Тя притежава милостта на избран и чеството в
цялата му пълнота.
Говорим за Спасителя, като за Слово на Бога, Слово, което
става Тяло и заживява между нас. Благодарение на Мария обаче
Словото получава Тяло. Тя е сякаш тръба, която дава глас на
Божието Слово, като произнася само едно кратко изречение:
Нека ми бъде по думата Ти. Това единствено изречение - „Нека
ми бъде но думата Ти”- изразява не само нейното съгласие да
стане Божия Майка по пасивен начин, но и също по много
активен начин изразява нейната воля да се приспособи към
идеала, към намерението, което Бог има спрямо Нея.
Пресветата Дева Мария е най-близка на Бога от всички членове
на човешкия род. Тя е Майка на нашия Господ Исус Христос,
втората Ипостас от Пресветата Троица. Всяка майка дава на
детето си своето собствено тяло - също така и Спасителят става
човек, благодарение на нея. Нещо повече тя не само Го носи
девет месеца, но Го храни и се грижи за Него, както трябва да
правят всички други майки.
Както изповядваме във верюто, Пресветата дева Мария „зачена
от Свети Дух”. Това означава, че по много специален начин тя е
възлюбена на Третото лице от Светата Троица. Именно затова
Божията Майка казва в Лурд: „Аз съм Непорочно зачатие”.
Всяка жена след омъжването си приема фамилията на своя
мъж, не използва вече фамилията на баща си и майка си. Обаче
като загубва досегашната си фамилия, в замяна тя става
господарка в дома на своя съпруг. Има съучастие в неговата
власт, в богатството му и всекидневните грижи, а също така
става първа възпитателка на неговите деца. Същото е и в случая
с Мария. Когато под действието на Свети Дух тя става Майка
на Бога, в определен смисъл тя приема Неговото име. Поема
върху себе си труда за дома на Бога, грижата за нуждите на
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Неговата Църква. Божието Слово прие тяло в нейната утроба
под действие на Свети Дух. Но Словото Божие не е просто
дума, а е Слово на Любов, Слово, което изразява какво Бог иска
за нас. Това Слово на любовта е сам Бог, приел тяло с помощта
на Свети Дух, който прегръща всички с любов на Бога.
Следователно Мария е не само Непорочна, свободна от греха,
тя е действително и истинско Зачатие, защото приема името на
Този, който бе заченат в нейната утроба, на самия Христос
Господ, Единородния Син Божи, който живее през всички
векове на вековете в утробата на пресветата Троица. Затова и
Пресветата Дева Мария е не само Непорочно Зачената, Тя е
истинско Непорочно Зачатие.
Затова, скъпи верни, по време на този празник, който е
едновременно и храмов празник на тази Църква, ние ее молим
по специален начин на
Непорочната, като
носителка на името на
самия Бог, да ни пази и
да се застъпва за всички
нас, които се молим тук
на празника на Нейното
Зачатие, да станем жив
образец на
съвършенство за тези,
които са поверени на
нашата грижа и да
подготвяме пашите
ближни, за да можем
един ден да станем част
от предвечния Божи
план. Амин
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От http://www.pravmladeji.org

История на празника
Рождество Христово

Празнуването на Рождество
Христово датира едва от IV век.
Датата на празника не е свързана

с реалната дата на рождението на Исус Христос. В древността
този въпрос е бил предмет на нееднозначни размисли на
църковни автори; един от най-ранните текстове стигнали до
нас принадлежи на Климент Александрийски, който споменава
20 май. Денят 25 декември се установява в Римската църква в
началото на IV век, първото свидетелство за което откриваме в
така наречения «Календар на Филокал» (ок 336 г.).

Вероятно изборът на 25 декември е свързан с езическия
празник «Раждане на непобедимото Слънце» и зимното
слънцестоене, който празник с приемането на християнството в
Рим се изпълва с ново съдържание: раждането на Христос -
Слънцето на Правдата. В това време в източните Църкви -
Йерусалимската, Антиохийската, Александрийската и
Кипърската - празникът Рождество Христово се съединява с
празника Кръщение Господне - 6 януари, под общото название
Богоявление. Празнуването на Рождество Христово заедно с
Богоявление в някои източни Църкви продължило до края на
IV век, в други - чак до VI век. Арменската църква до днес
празнува Рождество Христово на 6 януари заедно с Кръщение
Господне.

През IV век св. равноапостолна царица Елена
построила храм на мястото на витлеемската пещера, в прослава
на рождението Христово. За повсеместно почитане на празника

http://www.pravmladeji.org
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Рождество Христово свидетелстват поученията на светите отци
от IV век - Ефрем Сирин, Василий Велики, Григорий Богослов,
Григорий Нисийски, Йоан Златоуст, написани за този празник.
В кодекса на Теодосий (+438) и Юстиниан (+535) със закон
празникът Рождество Христово бил обявен за всеобщо
празнуване. Св. Йоан Златоуст първи въвел този празник в
Антиохия през 386 или 387 година. Св. Василий Велики за-
ръчал на св. Григорий Богослов да установи празника в
Константинопол.

И Словото стана плът
и живя между нас


