Међународна унија народних
Старокатоличких Цркава
ПРАВОСЛАВНО – СТАРОКАТОЛИЧКИ
ГЕНЕРАЛНИ ВИКАРИЈАТ СВ. МЕТОДА

Број: Ц 154/17
Датум: 20.12.2017.
ИРИГ
Драга браћо и сестре,
Шесто поглавље књиге пророка Исаије спомиње Господа славе који седи у средишту Неба а
небројени анђели Га славе. Књига Откровења св. апостола Јована поврђује нам исту ствар: Јован је
доживео оно што и Исаија стотинама година раније, видео је Свевишњег Господа Бога, узвишеног
на небеском престољу и чуо шест бића која су окруживала трон како говоре „Свет, свет, свет
Господ Бог Свемогући“ (Откр. 4, 8).
Исаија и Јован пренели су нам своје дубоко искуство стварности Бога чије је величанство
неописиво и који је Свет (хебрејски qadoš – одељен, издвојен), што значи да је сасвим и потпуно
различит од свега што човек може уопште и замислити. Свети је сишао ка посрнулом људском роду
да му милостиво помогне, утеловивши се у маленом Детету, богочовеку Исусу, инкарнираном Сину
Божијем (et incarnatus est).
Недеље иза и пред нама усмеравају нас према том неупоредивом догађају, од којег се
затрeсaо центар историје и застао дах Свемира: походио нас је Господ са небеских висина, дошао је
у малом Детету. Од нас Он не тражи ништа више од отвореног срца, само то довољно је за
преображење наше и преображење света.
Остварена је радост коју су ишчекивали анђели, патријарси, судије, свештеници, пророци и
краљеви, као и свако малено биће отвореног и проточног срца за Духа Светога. Детонација у центру
историје одзвања именом: „Емануил! Бог са нама! Небо на земљи!“
Засуцимо рукаве да и ова Земља постане што сличнија Небу, јер је Бог љуби без обзира на све:
„Заста, Бог је тако заволео свет свој да је и Сина свог јединородног дао, да свако ко верује у Њега
не погине него да има живот вечни.“ (Јв. 3, 16).
Зађимо у мистерију божићне ноћи у којој је Бог походио свет, ушавши у нашу просторвременску стварност ограничености и слепоће, да ту стварност преобрази у небеску стварност, да је
побожанствени. Свету ноћ испуњења историје нећемо схватити ако се не понизимо и не постанемо
малени, јер ту тајну Свети Дух открива једино маленима и понизнима у срцу. Останимо загледани у
Логос Божији, нека наше срце оствари најинтимније заједништво са Богом крајње близине.
Подигнимо Исуса из јасала, загрлимо га чврсто и нежно, гледајмо у Његовим очима извор
властите егзистенције.
Драга браћо и сестре, нека је вама, вашим породицама и свим вернима срећан Божић и
благословена нова 2018. година!

Мир Божији – Христос се роди!
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