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Христос Родився! Славімо Його! 
Веселіться, праведні, радійте, небеса, заграйте, гори! 

Христос народився! Сидить Діва, до херувимів подібна, 
і тримає в обіймах Бога -Слово втіленого! 

Пастирі народженому дивуються! 
Волхви Владиці приносять дари; ангели співають і виголошують: 

«Неосяжний, Господи, слава Тобі!»   
-Різдвяна Утреня 

Дорогі Парафіяни і Приятелі нашої Церковної Парафії! 

З 
 нагоди свят Різдва Христового, Нового Року і Богоявлення, 
сердечно вітаємо всіх членів і прихильників парафіяльної 

парафії; нашу молодь і дітей; дяківський колектив; всіх наших 
жертводавців; всіх тих, хто в цей час знаходиться  по лікарнях, 
всіх  перебуваючих в домах опіки; всіх наших братів і сестер в 
Україні й усіх українців по всіх-усюдах проживаючих та усіх 
Православних Християн і  бажаємо Божого благословення та  всіх 
земних благ.  
Чудові літургійні піснеспіви, в яких  оспівуємо народження 
нашого Спасителя, Ісуса Христа, зводяться до єдиної теми: 
радість.  
Ці піснеспіви проголошують радість усього творива, бо втілюється 
Творець. Вони закликають нас радіти з ангелами, славлячи 
втілене  Слово, серед нас перебуваюче. Вони заохочують нас 
звертати свій погляд поза піклуванням і турботами, гризотами і 
лихоліттями цього світу в передчутті нового життя, яке обіцяє 
нам Спаситель – життя, яке поза нашим зрозумінням нам уже 
відкрите і ми вже живемо ним в житті Його Тіла – Церкви. 
Доба, в  якій ми живемо, характеризується невеликою вдячністю 
за таїнство, змалілою здатністю до радості за те, котре неможливо 
раціонально, розсудливо збагнути.  Загрузнувши в трясовинні 
глобального конфлікту, політичної й фінансової непевності, 
постійного обговорення всього, починаючи від ролі родини і до 
планування виходу на пенсію, ми часто маємо дуже мало часу, 
щоб заглибитися в речі, що не від світу цього. Мрії про «добре 
життя» не спадають нам на думку. Якщо в Божому твориві, ми не 
знаходимо багато чим захоплюватися і радіти, то як ми можемо 
знайти радість в тайні, котра поза нашим зрозумінням, в тайні, 
яка скеровує нас до Царства, де все буде здійснене, все 
буде  досконале і буде нам відкрите? 
Істинно, народження нашого Спасителя овіяне величезною 
тайною. Непорочна народжує і далі залишається непорочною. 
Бог стає людиною, однак Він залишається тим, Ким Він є від 
предвічності. Цар усього владарює з печери, а не з пишного 
палацу. Стаєнка стає Його троном. Звичайні пастухи є Його 



придвірними особами. Ангели  служать йому як Його зв’язкові-
вісники. А сильні світу Його вороги. Месія приходить Сам; 
незважаючи на сподіване очікування століттями, вони не 
признали Його як Живе Слово, про що радісно відкриває нам 
слово написане. 
Поза зовнішністю, поза світською неспроможністю  збагнути цю 
тайну,—знаходиться  радісна дійсність-реалія, що є вища від 
усякого зрозуміння і є понад земною мудрістю. Любов, яку Бог 
пропонує нам через Втілення Його Сина, перевищує усе 
зрозуміння, але без сумніву воно правдиве, добровільно 
запропоноване  як дар для всіх, хто його приймає і ділиться ним 
та знаходить в ньому насолоду, задоволення. Лише самими очима 
віри відкриваємо, що те, що є поза всім зрозумінням і радістю, в 
дійсності  є Божа любов до нас, грішників, якими ми є.  
Нехай цьогорічне святкування Різдва нашого Господа буде не 
тільки пригадкою приходу нашого Бога в цей світ, і не лише 
пам’яттю про Новий і Спасенний Завіт, який Він встановив для 
нас, але й для оновлення Його входження в серця наші і наші 
душі, в наші взаємостосунки один з одним, і в усі аспекти нашого 
життя, бо цим способом ми дійсно переживаємо благодать і 
радість, принесену нам Спасителем світу.  У цей різдвяний 
святковий час просимо ваших постійних молитов за нашу 
парафіяльну громаду, а ми будемо молитися, щоб Боже 
благословення було на усіх вас, ваших родинах, приятелях, 
близьких і рідних на Його цілому  світові.  

ХРИСТОС РОДИВСЯ!   СЛАВІМО ЙОГО! 
З любов’ю в Новонародженому Спасителеві 

митр. прот. Григорій Мельник 
Настоятель 

Григорій Тарас   Наталка Дідух 
Голова    Секретар 



РОЗКЛАД РІЗДВ’ЯНИХ БОГОСЛУЖЕНЬ 
5го січня  неділя. 

29та неділя після П’ятидесятниці 

Неділя перед Різдвом Христовим 

Святих отців 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Часи: 9:00 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

6го січня  понеділок. 

Навечір’я Різдва Христового  

† Велике Повечір’я з Літією: 8ій вечора. 

 

7го січня  вівторок. 

РІЗДВО ГОСПОДА БОГА І СПАСА НАШОГО ІСУСА 

ХРИСТА 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

 

 

До Уваги: 
Від Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (7го 
січня) до напередодні Богоявлення (18го січня)  11 днів  не 
стаємо на коліна під час Богослужень. 



8го січня  середа. 

Другий день Різдва Христового 

СОБОР ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

9го січня  четвер. 

Третій день Різдва Христового 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕРВОМУЧЕНИКА ТА АРХИДИЯКОНА 

СТЕФАНА 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

11 січня  субота 

Після Різдва Христового 

† 9ий Час: 4:45 вечора 

† Велика Вечірня: 5:00 вечора 

  Після служби сповідь. 

 

12го  січня  неділя. 

30ТА ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ 

НЕДІЛЯ ПІСЛЯ РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

ПРАВ. ЙОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ, І ЯКОВА, БРАТА 

ГОСПОДНЬОГО 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Часи: 9:00 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

14го січня  вівторок. 

ОБРІЗАННЯ ГОСПОДНЄ. СВТ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

† Новорічний Молебень: зараз після Літургії. 

 

18го січня  субота. 

НАВЕЧІР’Я БОГОЯВЛЕННЯ 

† Велике Повечір’я з Літією: 3:00 по полудні. 



† Йорданське Велике Освячення Води: 4:00 по полудні 

† Свята Йорданська вечеря: 5:00 вечора 

 

19го січня  неділя. 

БОГОЯВЛЕННЯ: ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА БОГА  І СПАСА 

НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Часи: 9:00 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

† Йорданське Велике Освячення Води: зараз після Літургії 

 

20го січня  понеділок. 

Другий день після Богоявлення 

СОБОР СВЯТОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧІ І ХРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЬОГО ІОАНА 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

25го січня  субота. 

† 9ий Час: 4:45 вечора 

† Велика Вечірня: 5:00 вечора 

  Після служби сповідь. 

 

26го січня  неділя. 

Неділя після Богоявлення 

† Сповідь: від 9:00 до 9:25 ранку 

† Часи: 9:00 ранку 

† Божественна Літургія: 9:30 ранку 

 

 

 

 

 

 



 

ОГОЛОШЕННЯОГОЛОШЕННЯ  
Свято Різдва нашого Господа швидко 
наближається. У цей час ми звертаємося до 
наших віруючих, парафіян нашої 
Церковної сім'ї, в цей святочний Різдвяний 
період, зложити свою щедру пожертву 
"Коляду" (наш Різдвяний дар любови для 
церкви). 
Ми впевнені в тому, що "Коляда" буде 

успішною! Тому ми користуємося цією нагодою, висловлюємо 
нашу подяку Вам за щедрий вияв підтримки та любови до 
вашої церкви.  

НОВИЙ СВЯТИЙ ПРЕСТОЛ, І НАМ ПОТРІБНА ВАША 

ДОПОМОГА! 

В рамках багатьох проектів, в храмі св. 

Юрія в підготовки до нашого 75-річчя, 

придбання нового престолу у вівтарі є 

однією із цих проєктів. Передбачений кошт 

проєкту: $8,000.00. Просимо скласти вашу 

фінансову пожертву у додаток до 

регулярного пожертвування на церкву. 

Наперед висловлюємо безмежну вдячність щедроти та про 

піклування благоліпности святого храму. 

ЙОРДАНСЬКА ВЕЧЕРЯ 
Запрошуємо усіх вірних нашої 
парафіяльної родини на спільну 
святу Йорданську вечерю, яка 
відбудеться в суботу 18-го 
січня ц.р .  з ар а з  піс ля 
Й о р д а н с ь к о г о  В е л и к о г о 
освячення води в нашій церкві. 
Ця спільна Йорданська вечеря 
увійшла вже в традицію нашої 

парафії, тому ми й надіємось на численну участь наших 
парафіян у цій Йорданській вечері.  



 

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПАРАФІЇ 
Повідомляємо усіх членів Парафії Святого Юрія, що РІЧНІ 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, відбудуться в НЕДІЛЮ 9-го 
ЛЮТОГО, 2020 РОКУ, по Божественній Літургії та після 
перекуски.  Збори відбудуться в Парафіяльній залі.  

 ПРОСИМО УСІХ ЧЛЕНІВ ПАРАФІЇ БУТИ 
УЧАСНИКАМИ ЦИХ ЗБОРІВ.  

ЧЛЕНСЬКА ВКЛАДКА 
Парафіяльна управа пригадує всім членам що членську 
вкладку за 2020 рік вже можна сплачувати.  Звертайтеся до 
скарбника перед або після Богослужби. 
   Самітний член: $150.00 
   Родина: $300.00 
Висловлюємо нашу вдячність за вашу коперацію—вчасне  
сплачення вашої членської вкладки. 

ЙОРДАНСЬКЕ ПОСВЯЧЕННЯ ДОМІВ 2020 
Посвячення домів парафіянам 
розпочнеться в 20го січня і буде 
продовжуватися аж до 14го 
лютого 2020 р. 
Отець буде звонити наперед для 
домовленням. Якщо вас минулого 
року не відвідано або не були на 
списку, а бажаєте щоб отець відвідав  зверніться до нього. 

ЧИ ВИ ВІДВІДАЛИ НАШ ВЕБСАЙТ? 
ЩОБ БУТИ ІНФОРМОВАНИМИ ЩО 
ВІДБУВАЄТЬСЯ В ПАРАФІЇ СВ. ЮРІЯ— 
ВІДВІДУЙТЕ: 

www.uocofsaintgeorge.org 



Christ is Born!   Glorify Him! 
 

Make glad, O righteous! 
Greatly rejoice, O heavens! O mountains, dance for joy! 

Christ is born, and like the cherubim the Virgin makes a throne, carry-
ing at her bosom the Word made flesh! 
Shepherds glorify the new-born Child! 

Magi offer the Master gifts! Angels sing praises, saying: “O Lord, be-
yond all understanding, glory to Thee!”  

– Nativity Matins 
 
Dear Beloved Parishioners and Friends of Our Church Parish, 

O 
n the occasion of the feasts of the Lord’s Nativity, New 
Year, and Theophany, we extend sincere greetings and 

best wishes to all Church parish family members and adherents; 
our youth and children; the Cantors Collective; all our donors; 
all our shut-ins in hospital, nursing homes and in their own 
homes; our brothers and sisters in Ukraine and to the Ukrainian 
people everywhere; and to all Orthodox Christians. 
The beautiful liturgical hymns we sing in celebration of the birth of 
Our Saviour, Jesus Christ, resound with a single theme: joy. 
They proclaim the joy all creation shares as its Creator takes on the 
human flesh.  They invite us to rejoice with the angelic hosts in prais-
ing the Word made flesh, dwelling amongst us. And they challenge us 
to look beyond the cares and concerns, the worries and woes of this 
world in anticipation of the new life the Saviour offers us – a life that, 
while beyond all understanding, is already revealed to us and experi-
enced by us in the life of His Body, the Church. 
The era in which we live has little appreciation for mystery, less capac-
ity for rejoicing in that which it cannot understand rationally. Mired as 
we are in global conflict, political and financial uncertainties, and the 
constant questioning of everything from the role of the family to plan-
ning for retirement, we often make little time to delve into the things 
that are not of this world. The dream of the “good life” eludes us. If we 
find little in God’s creation in which to delight and rejoice, how can we 
possibly find joy in a mystery beyond all understanding, a mystery 
that points us to the Kingdom in which all will be fulfilled, perfected, 
and revealed? 
Indeed, the birth of Our Saviour is filled with great mystery. 
The virgin gives birth, yet she remains a virgin. God takes on 
our human nature, yet He remains that which He is from all 
eternity. The King of All reigns from a cave, rather than a sump-
tuous palace. The manger becomes His throne; simple shep-
herds, His court. The angels serve as His messengers; the pow-



erful of the world, His enemies. The Messiah comes unto His 
own; despite centuries of anticipation, they fail to recognize 
Him as the Living Word that the written word joyously reveals.  
Beyond the externals, beyond the world’s inability to grasp 
this mystery, lies a joyful reality beyond all understanding 
and earthly wisdom. The love God offers us through the In-
carnation of His Son transcends all understanding, yet it is 
real, freely offered as a gift to all who accept it and share it 
and delight in it. Through the eyes of faith alone do we dis-
cover that which is beyond all understanding and rejoice in 
the reality of God’s love for us, sinful as we are.  
May this year’s celebration of our Lord’s Nativity be not only 
a reminder of our God’s entrance into our world, and not 
only a remembrance of the New and Saving Covenant He has 
established with us, but also a renewal of His entrance into 
our hearts and minds, into our relationships with each other, 
and into all aspects of our lives; for in this way we will truly 
experience the grace and joy brought by the Saviour of the 
world. In this holy season, we ask your continued prayers for 
our Church parish, and we assure you of God’s enduring 
blessings upon you all, your families, friends, loved ones, and 
His entire world. 

CHRIST IS BORN!            LET US GLORIFY HIM! 
 

With love in the New-Born Saviour, 

 

Rt. Rev. Fr. Gregory Mielnik 

Rector 

 

Gregory Taras                   Natalka Diduch   

President                                                        Secretary            

 
 



SCHEDULE OF CHRISTMAS SERVICES 
January 5th—Sunday. 

29TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

SUNDAY BEFORE THE NATIVITY OF CHRIST 

HOLY FATHERS 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Hours: 9:00 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

January 6th—Monday. 

Eve of the Nativity of Christ 

Great Compline with Litia: 8:00 p.m. 

 

January 7th—Tuesday. 

THE NATIVITY OF OUR LORD, GOD, AND SAVIOUR JESUS 

CHRIST 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reminder:  
— From the Nativity of our Lord and Saviour Jesus Christ 
(January 7th) to the Eve of the Theophany (January 18th) 
— (11 days) — no kneeling during services. 



January 8th—Wednesday. 

Second Day of the Nativity of our Lord 

THE SYNAXIS OF THE MOST HOLY THEOTOKOS 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

January 9th— Thursday. 

Third Day of the Nativity of our Lord 

THE HOLY APOSTLE, PROTODEACON, AND ARCHDEACON STEPHEN 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

January 11—Saturday. 

Afterfeast of the Nativity of Christ 

† 9th Hour: 4:45 p.m. 

† Great Vespers: 5:00 p.m. 

 Confession after the service. 

 

January 12—Sunday. 

30TH SUNDAY AFTER PENTECOST 

SUNDAY AFTER THE NATIVITY OF CHRIST 

SAINTS JOSEPH THE BETROTHED, DAVID THE KING, AND JAMES 

THE BROTHER OF THE LORD. 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Hours: 9:00 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

January 14—Tuesday. 

THE CIRCUMCISION OF THE LORD. SAINT BASIL THE GREAT 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

†  Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

†  New Year Moleben: following the Divine Liturgy 

 

January 18—Saturday. 

EVE OF THEOPHANY 

† Great Compline with Litia: 3:00 p.m. 

† Great Blessing of Water: 4:00 p.m. 



† Theophany Supper: 5:00 p.m. 

 

January 19th—Sunday. 

THEOPHANY: BAPTISM OF OUR LORD, GOD, AND SAV-

IOUR JESUS CHRIST. 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Hours: 9:00 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

† Great Blessing of Water: following the Divine Liturgy 

 

January 20th—Monday. 

SYNAXIS OF THE HOLY GLORIOUS PROPHET, FORERUNNER, AND 

BAPTIST OF THE LORD, JOHN 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 

 

January 25—Saturday. 

† 9th Hour: 4:45 p.m. 

† Great Vespers: 5:00 p.m. 

  Confession after the service 

 

January 26—Sunday. 

Sunday after Theophany 

† Confession: from 9:00 to 9:25 a.m. 

† Hours: 9:00 a.m. 

† Divine Liturgy: 9:30 a.m. 



 

ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS  
The Feast of our Lord’s Nativity is 
quickly approaching.  At this time we 
appeal to our faithful, the parishioners 
of our Parish family, in this Christmas 
season to be most generous towards 
“Koliada” (our Christmas love offering 
to the church). 
An envelope is enclosed for your 
convenience for “Koliada”. We are 
confident that “Koliada” will be 

successful through your generosity! We take this opportunity to 
express our gratitude to you for your most generous expression of 
support and love towards your church. 

THE NEW HOLY ALTAR, AND WE NEED YOUR HELP! 

Within the framework of many projects, in 
our church of St. George in preparation for 
our 75th anniversary, the acquisition of a new 
altar in the sanctuary is one of these projects. 
Estimated project cost: $ 8,000.00. We ask 
for your generous financial donation in 
addition to your regular church donations. 
We wish to express our gratitude for the 
generosity and your care of the beautification 
our holy temple.  

THEOPHANY SUPPER 
We invite all the faithful of our Parish 
family to participate in the traditional 
Theophany Supper which will be held 
on Saturday, January 18, 2020 (Eve of 
Theophany) in the Parish Hall. 
We look forward to seeing all of you at 
this traditional supper of our parish. 
 

COME AND JOIN YOUR PARISH FAMILY IN THE 
CELEBRATION OF THEOPHANY! 



 

The Parish Annual Meeting will be held on Sunday, 
February 9th, 2020 following the Divine Liturgy and Lunch.  
The meeting will be held in the Parish Hall.   

ALL MEMBERS ARE REQUESTED TO ATTEND.   

MEMBERSHIP DUES 
The Parish Council reminds the members that membership dues 
for 2020 are being accepted now.  Please see the Treasurer 
before or after the Sunday service. 
  Single membership: $150.00 per annum 
  Family membership $300.00 per annum 
We express our gratitude for your cooperation in paying your 
membership dues in a timely manner. 
If you are outstanding with past years membership dues, please 
at your earliest convenience look after this, for which we are 
grateful. 

THEOPHANY HOUSE BLESSING FOR 2020 
Blessings will begin on January 
20th and continue throughout the 
month of January untill February 
14th, 2020. 
Father Gregory will be contacting 
parishioners to arrange for the 
House Blessing. If you were not visited last year, and wish to be 
visited this year, please contact Father so you will be on his list. 

HAVE YOU VISITED  OUR WEBSITE? 
KEEP UP TO DATE WITH WHAT’S HAPPENING AT 

ST.GEORGE’S BY VISITING:  
www.uocofsaintgeorge.org 



The Nativity of Christ: What’s in a Greeting? 

“Christ is Born, glorify Him.  Christ is from Heaven, receive ye 

Him.  Christ is on earth, be ye exalted.  O all the earth, sing unto the 

Lord…” (Ode 1, Nativity Canon).  

These words begin the Nativity Canon sung during Matins on December 

24 and at each major Vigil Service during Advent. They are found as 

well, at the start of a Nativity (Theophany) sermon by St. Gregory the 

Theologian (4th century, Oration 38) and were given a prominent place 

over time in the Orthodox celebration of Christmas.   

The exclamation, “Christ is Born!  Glorify Him!” also constitutes a 

traditional Orthodox greeting during the holiday season.  In this brief 

affirmation of joy, is presented both a great mystery of grace and the 

human response:  Christ is Born, a mystery past all understanding; 

Glorify Him, the most appropriate reaction to God's offering of love.  

During the Nativity season when Orthodox Christians greet one another 

with, “Christ is Born!“ they are affirming through the eyes of faith that 

in the Person of Jesus of Nazareth, the Christ, the anointed and 

promised Savior of the world has come (John 1:40-41; 4:25-26). The 

Man Jesus – born in Bethlehem – is the only begotten Son of the one, 

true God (John 3:16). He is the Second Person of the Holy Trinity, equal 

in honor and divinity with God the Father and the Holy Spirit (John 

5:21-23; John 10:30; Matthew 28:18-20).  He is the Creator and Lord 

over all that exists (John 1:1-4; Philippians 2:9-11).  At the same time 

however, Jesus is completely and perfectly Man (Hebrews 2:14-18).  He 

is God, but He is also our brother, and through Him we become sons of 

God by adoption (Galatians 4:4-7, the Nativity Epistle; John 1:12-

13).     

Furthermore, Orthodox Christians insist that Jesus of Nazareth as the 

Christ, is the Light of the world Who comes to enlighten all men (John 

1:7-9; John 8:12).  He is the Way, the Truth, and the Life of man (John 

14:6). He is the Teacher (John 3:1-2), the Shepherd (John 10:11,14), the 

Physician of souls and bodies (Matthew 11:4-6; Mark 2:17). Jesus is the 

I AM of the Old Testament – the only truly existing One – a self-

affirmation for which He was unjustly condemned (John 8:58-59; 

Exodus 3:14).  Jesus is the perfect, blameless sacrifice offered for the 

sins of the world, and having risen from the dead, He becomes the first 

born of the dead (John 1:29; 1 John 2:1-2; Colossians 1:18; Hebrews 

2:17).  Jesus has power over both life and death (John 5:26) and raises 

https://www.saintbarbarafw.org/blog/2017/12/1/the-nativity-of-christ-whats-in-a-greeting


sinners with Himself to a new and eternal life, from corruption to 

incorruption.  Furthermore, while granting immortality to believers, He 

gives them the possibility on earth, to experience victory over sin, the 

devil and over the fallen passions of the flesh (Romans 6; Hebrews 2:14

-15; Leviticus 11:44, 1 Peter 1:13-16). 

On the day of His Nativity this same Divine Person entered the world in 

a most humble fashion, providing His followers lessons in both humility 

and love. The manner of His appearing in fact, was a revelation of God’s 

Divine Humility.  The Son of God, “not counting equality with God a 

thing to be grasped…emptied Himself, (took) the form of a servant, 

(and was) born in the likeness of men…” (Philippians 2:7). 

At Christ’s birth there were no trumpets, no fanfare for the masses to 

announce His arrival.  Even when the angels and star presented 

themselves, they did so only to those whose hearts were open:  the 

simple shepherds and the wise men, representing both Jews and 

Gentiles, people of all nations for whom Christ came. Similarly, our 

Lord continues to come in our day to those whose hearts are prepared 

and purified for His Self-revelation (John 14:23).   

So, when Orthodox Christians greet one another with “Christ is Born,“ 

we should maybe pause briefly, giving ourselves an opportunity to think 

about what is being declared, the identity of the One, “Who was born in 

a cavern and lay in a manger” (Festal Dismissal Prayer).  We can then 

perhaps more fully appreciate that the most appropriate human 

response to our Lord’s Birth is indeed one of simple yet sincere 

gratitude and glorification.  This Mystery, this gift of Christ is certainly 

unmerited, as well as incomprehensible in its greatness.  In light of it we 

can only say most humbly:  Thank You God, for Your great loving 

kindness. Thank You God, for the gift of adoption to sonship, in Your 

beloved Son, our Lord Jesus Christ.   

Christ is Born!  Glorify Him!    


