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Të dashur motra dhe vëllezër në Krishtin 

Krishti Lindi! Lavdëroje Atë! 

Gëzohu! Ai që krijoi universin donte të lindte nga Virgjëresha Mari. 

Gëzohu! Ai që është i përjetshëm zgjodhi vullnetarisht të hyjë në këtë botë i lidhur nga 

koha për të na ngritur mbi kohën. 

Gëzohu! Ai që është i pavdekshëm pranoi vullnetarisht mishin e vdekshëm për të hapur 

derën e pavdekësisë për ne. 

Siç na mësohet përmes himneve liturgjike, Lindja e Krishtit nuk është një fakt thjesht 

historik. Ai është ai që vjen dhe e realizon ardhjen e tij, lindjen e tij, në ata që janë të 

denjë. Himnet liturgjike na çojnë në misterin e hyjnizimit. Ne, si Kishë, jemi trupi i Tij 

nëpërmjet të cilit Ai lind dhe shfaqet përjetësisht në këtë botë. Prandaj, ne kujtohemi 

vazhdimisht për fuqinë e tanishme. "Sot," thotë himnet, "virgjëresha vjen në shpellën ku 

do të lindë Fjalën e Përjetshme". Pra, sot na jepet sërish një shans për të pranuar lindjen 

e Krishtit në ne. Siç thotë Shën Maksimi, mishërimi i Krishtit është “një fuqi që hyjnizon 

njeriun nëpërmjet dashurisë së tij për Zotin dhe e humanizon Zotin nëpërmjet dashurisë 

së Tij për njeriun. Dhe me anë të këtij shkëmbimi të bukur, ai e bën Perëndinë njeri për 

shkak të hyjnizimit të njeriut dhe njeriun Zot për shkak të Mishërimit të Zotit. Sepse 

Fjala e Perëndisë [Krishtit] dëshiron gjithmonë dhe në të gjitha gjërat të përmbushë 

misterin e mishërimit të Tij.” 

Pra, le të pregatisim zemrat dhe mendjet tona në mënyrë që Biri i Perëndisë ta gjejë atë 

si vendin e lindjes së Tij dhe të lindë në ne. Nëpërmjet lutjes së pandërprerë, le të 

përulemi dhe të imitojmë grazhdin në të cilin Biri i përjetshëm i Perëndisë dëshiron të 

lindë si një fëmijë i vogël. 

 

Krishti ka lindur! Lavdëroje Atë! 

Ju uroj Gëzuar Krishtlindjet dhe shumë vite të bekuara! 

+ Fr. Giorgi 

• E premte, 24 dhjetor ora 17:00 Vigjilja 

• E shtunë, 25 dhjetor ora 10:00 Liturgjia e Krishtlindjes 

• E diel, 26 dhjetor ora 10:00 Liturgji Hyjnore 


