ИРИНЕЈ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ
Најљубљеније свештенство и монаштво, синови и кћери, верна чада
Епархије источноамеричке и наше најсветије Српске Православне Цркве:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
И рече им анђео: „Не бојте се; јер вам, ево, јављам радост велику
која ће бити свему народу.Јер вам се данас роди Спас,
који је Христос Господ, у граду Давидову”…
И уједанпут са анђелом се појави мноштво војске небеске,
који хваљаху Бога говорећи: „Слава на висини Богу,
и на земљи мир, међу људима добра воља!”
(Јеванђељe по Луки, 2:10-11;13-14)

Ове године, док славимо величанствено и сверадосно Оваплоћење Господа и Спаса
нашег Исуса Христа, у времену када васцело човечанство, а уистину и сама Земља,
пролазе кроз лавиринте неспокоја и стрепњи од, до сада незабележене пандемије вируса
короне, хорови светих бестелесних сила ове Божићне ноћи својом слаткопојном песмом
Новорођеном Богомладенцу, прогоне сваки дух таме и безнађа, појући: „Слава Богу на
висини и на земљи мир међу људима добра воља!“ А свети Николај Жички и Охридски,
светац хришћанског рода и богомудри владика српски, као да и сам са њима поје: Једном
речју ми земаљски путници нисмо сами на путу своме. С нама је Бог и сва војска
небесна! Емануил! С нама Бог! (Емануил, Београд 2000.г.)
Иако ће нас, најмилији, у навечерје и на дан празника Рођења Христовог на
богослужењима наше свете Цркве овога пута бити у доста мањем броју, немојмо
заборавити да и тада, скрушеног срца и са благодарном песмом Божићњег радосног дана,
клекнемо пред јасле Богомладенца Христа и поклонимо се безграничној величини Речи
Божје, примивши у себе свеобухватну ширину Бога Логоса, Који ни сада не зазире од нас
и од наше крхке људске природе. Јер је и Сам рођен као беспомоћно одојче у времену
када се читав свет налазио у константном превирању. У том свету се оваплотио, да би
исти надвладао!
Многа наша празнична сабрања ове године, најљубљенији, биће приснија од претходних.
Много традиционалних, породичних окупљања и обичаја, даровâ и поклонâ, ове године
остаће по страни. Ипак, и овог Божића, иако лишени свима нам драгих, Божићњих
породичних традиција, не смемо одвраћати свој поглед са Онога који седи на
Херувимском Престолу. Јер данас Дјева, у пећини, на сену, и међу животињама, рађа и
полаже у јасле Онога над Којим будно бди праведни Јосиф. Заједно Му дарују уточиште и
заштиту, утеху и љубав. И док наша неспокојна планета Цару мира нуди свој дар пећине,

дар људског рода мора бити наша благодарност за све оно што имамо, како би срца наша
могла примити дете Христа, Који је највећи дар од свих.
Срца свих нас, верних чланова Српске Православне Цркве, још увек оплакују упокојење
Српског Патријарха и оца нашег Иринеја и Митрополита црногорско-приморског
Амфилохија. Недавно упокојење ове двојице јерараха Цркве Христове, који су нам увек
указивали истински пут светлости, увелико је потресло цело православно хришћанство.
Молимо се стога Богомладенцу Христу, да кроз анђеоске речи витлејемским пастирима
„не бојте се“, данас одагна сваку тугу и уздисај.
Пророкујући долазак Месије, старозаветни пророк Исаија пише: „Народ који ходи у тами
видеће видело велико, и онима који седе у земљи где је смртни сен засветлиће видело“
(Ис. 9, 2). Наша је усрдна молитва за све вас без изузетка, најљубљенији, да нас Христос,
Који је једина Истинита Светлост овога света, и Онај Који ужареном топлином Његове
отелотворене љубави распршује и одгони сваку немоћ људску, ове свете Божићне ноћи
сакупи око Његових јасала љубави, слоге и мира. Да нам Он, Који се ноћас чудесно у
пећини рађа, постане уточиште и заштитник, утеха и радост у овим временима
неизвесности, широм отварајући нам врата ка светлијој и блиставијој будућности!
С очинском љубављу у срцу, призивамо на све вас, Наша драга и мила духовна чада,
милост, благодат и благослов града Давидовог, радосно, и из свег срца узвикујући:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Дано у Њујорку, о Божићу 2020. године.
Ваш скрушени молитвеник пред колевком Богомладенца,

+ИРИНЕЈ
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

