ИРИНЕЈ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ
Најљубљеније свештенство и монаштво, синови и кћери,
Верна чада Епархије источноамеричке и наше најсветије Цркве,

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
Тајно Си се родио у пећини,
али Небеса Те кроз Звезду открише,
објавивши Те свима, Спаситељу.
Звезда вођаше мудраце да Ти се поклоне;
Смилуј се и на нас, као што си и на њих, Господе!
(Тропар после читања Паримија на Вечерњу Божића)

Звезда, која се некада давно појавила изнад Витлејемске пећине, непрестано нам открива
тајну Рођења Богомладенца Христа. Христос се Роди – радујте се, љубљени! Радујте се,
јер светлост Рођења разоткрива намењену сврху људског рода, а тако и нашег сопственог
бића. Реч Божја – Светлост од Светлости, Бог Истинити од Бога Истинског - како
верно исповедамо у Символу Вере, постаде човек, да би иста Звезда која је обасјала Њега,
непрестано обасјавала и нас, наша срца и умове, Јеванђељем Истине и Правде, тј.
обећањем спасења свију.
Светлост крстолике Витлејемске звезде, откривајући свету Сунце Правде, открива и у нама
Тајну нашег људског рода, а са тим и спасоносну природу оваплоћене љубави и заједнице.
Кроз јеванђелски сусрет са Рођењем Христовим, позвани смо на осветљење светоносним
заповестима о породици, пријатељству, заједништву и вери. Кроз Христово Рођење у телу,
пуноћа Његовог човечанства остварена је у Његовој жртви на Крсту, предсказано даровима
мудраца, и испуњено у светлости Васкрсења.
Тога ради, светлост Рођења открива породицу. Јер Христос се рађа пре времена од Оца
без мајке, а у времену од Мајке без оца. Кроз Оваплоћење Речи, испуњавају се Његове
речи: Ко год види Мене, види Оца (Јован 14,9). Као резултат, страх од Бога, страх који се увек
лако инсинуира, више нема основa за постојањe. Свети Петар Хрисолог, познат као Доктор
Омилијâ, пише да је Бог постао дете, како бисмо ми могли престати да Га се плашимо.
На тај начин, нежна љубав, умиљење (στοργή), обитава у породици, основној заједници
људског рода, која је данас угрожена на готово свим нивоима савременог друштва.
Светлост Рођења открива пријатељство. Пишући о идеалном пријатељству у писму Св.
Јовану Златоусту, његова мајка, св. Антуса, каже да је истински пријатељ пожељнији од
саме светлости. . . јер би било боље за нас да се сунце угаси, него да будемо лишени

пријатељâ. Било би боље да живите у мраку него да будете без пријатељâ. И како могу
да кажем ово? Јер многи који виде сунце су у тами. Али они који су богати пријатељима
никад не могу бити у невољи. . . Пријатељи превазилазе очеве и синове, хоће рећи,
пријатељи у Христу. Јер је у Рођењу Бог постао човек, један од нас, да би ми могли
узвратити на Његову божанску љубав (αγάπη), синовском љубављу (φιλία) једних према
другима.
Светлост Рођења открива заједничарење. За нас, православне хришћане, спасење лежи у
заједници. Чак и при рођењу, Христос бива окружен небом и земљом у својој пуноћи: анђели
објављују Његово Рођење, а пастири се одазивају звуцима Слава Богу на висини; док
Звезда надахњује мудраце да прате њен сјај. Заједно, и пастири и мудраци, гледају
новорођенче у пећинским јаслама окружено животињама, нежно загрљено Мајком; како је
испитана вера Јосифа Обручника, тако бива и наша, веровањем, да се Спаситељ заиста
родио ради нас и нашег спасења.
Светлост Рођења открива тако и веру. Кроз Оваплоћење Богомладенца Христа, схватамо
да у Господу нема туђинца. Рођење Спаситеља запечађује људско достојанство и потврђује
вредност сваке особе кроз породицу, пријатељство, заједничарење и веру. Заузврат,
морамо се упитати, како можемо да, без изузетка, ми, који смо обдарени Његовим образом,
ликом и подобијем, испољити то подобије Новорођеног Спаситеља, осим ако Га не
препознамо у свакоме подједнако?!
Молимо се Новорођеном Богомладенцу Христу да пронађе Своје обитавалиште у јаслама
ваших срца и умова; да благослови и просветли свакога од вас сјајем Витлејемске звезде;
и да вам подари благословено Ново лето спасења обасјано светлошћу богопознања. Нека
наступајућа 2019. година буде испуњена међусобном љубављу, миром и слогом.
Са очинском љубављу, призивамо на све вас благослов и благодат Божићне свете ноћи,
радосно из свег срца клучући:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Дано у Њујорку, о Божићу 2018. године.
Ваш искрени молитвеник пред колевком Богомладенца Христа,

+ИРИНЕЈ
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

