СИЛУАН
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ЕПИСКОП МИТРОПОЛИЈЕ АУСТРАЛИЈСКО-НОВОЗЕЛАНДСКЕ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ ХРИСТОС РОДИ!

Свему свештенству, свештеномонаштву и благоверном народу
Богомспасаване Митрополије аустралијско-новозеландске
Драга ми у Богомладенцу Христу
духовна децо по благодати нам даној од Господа,
Налазећи се на прагу светлог и радосног празника Христовог рођења, суочавамо се са
неизрецивом тајном љубави Божије која се изобилно опет и опет излива и дарује сваком
човеку, особито ономе који јој иде у сусрет, у загљај Ономе који се рађа у пећини
витлејемској, да обасја срца људска и преобрази их, да их ослободи њихове хладноће, и да
их од пећина учини топлим обитавалиштем несместивог Бога.
Љубав која је у знаку давања себе, која, како благовести Свети Апостол Павле дуго трпи,
благотворна је, не завиди, не горди се, не надима се, не чини што не пристоји, не тражи
своје, не раздражује се, не мисли о злу“ (1. Кор. 4 – 5), управо тој љубави нас призива
изнова Богомладенац Христос који жели да се сви људи спасу и да дођу до познања
истине (1. Тим. 2, 4) .
Као иконе Божије ми људи смо призвани да остваримо по благодати то што припада Богу
по природи. Зато Свети Оци кличу да је Рођење Христово уједно и путоказ човеку, да Бог
постаје човек да би човек постао Бог по благодати.

Велики и вртоглав је призив човека, али је у исто време и чудесно остварив. Потврду
истога видимо у Светима Цркве који су на љубав Божију која нам силази са Неба, која нам
прва прилази, одговорили својом љубављу. Ова љубав нема за свој циљ личне и кратко
трајне интересе, већ укотвљавање у вечну тајну Бога у телу, Емануила, који није дошао да
му служе, већ да буде свима слуга. Зато се у тајни Божића и открива тајна Породице, која
је сва у тајни Цркве - у тајни несебичне и крстоносне љубави. Отац, Мајка и деца у
љубави и заједници са Богом и међу собом јесу мала црква, мали микрокозмос великог
пројекта Божијег за овај свет.
Данас, као Православни Хришћани смо можда више него икада призвани да очувамо свест
о светости и улоге породице у свету, па ма какав модеран био. Света породица јесте
духовна радионица спасења, најтајанственији дар земљи, друштву и нацији. Због овога
изнова Света Црква нас призива као удове Њеног Тела који битише под овим јужним
небом, да учинимо све колико до нас стоји да своју децу васпитамо у духу истине
јеванђелске, у духу Светосавља; да их доводимо у Свету Цркву која ће им у срца посејати
семе бесмртности, семе једине логике у свету који тумара без смисла; а поред тога, дати
им храну Вечног Живота којом су се у образу Дрвета Живота хранили Адам и Ева, а које
нам се даје из недеље у недељу и из празника у празник у Светој Цркви Христовој, а то је
Свето Тело и Света Крв Спаситеља, и све спасоносне тајне Божије. Света породица је
гарант за свето друштво, а то у преводу значи, за друштво у коме ће људи моћи да се
формирају и довршавају у добру у заједници са Богом, и да исти благослов деле са светом
око себе.
Верујемо да нас је Бог као Православне Хришћане призвао да будемо Апостоли у овом
делу света, који тек треба да се упозна са аутентичним и непроменљ ивим ликом
Христовим, чудесним Ликом који се, авај често данас ревидира, прилагођава
секуларизованом друштву, потршачком друштву, у коме се тајна породице на
најсубтилнији начин угрожава и урушава.
Православље, које је Оваплоћени Христос у времену и простору, је најпотребније оваквом
свету и друштву. Због тога као ваш Архипастир, по милости Божијој, призивам вас да што
усрдније и истраније одолевате различитим утицајима палог света и променљиве
свакидашњице и да се вежете за увек свежег, увек истог и непроменљивог Спаситеља
Христа.
Позивамо све Србе и Српкиње једне нам Светосавске Цркве да се овога Божића помолимо
за јединство и слогу међу српским народом у Аустралији и Новом Зеланду, као и широм
света. Нема веће радости пред Богом, а исто тако, пред Небеском Србијом, него када
браћа живе заједно у слози и љубави – у истини Јеванђеља у Светосавској нам једној
Цркви. Обрадујмо децу нашу, обрадујмо и генерације које тек долазе. Само у слози и
љубави можемо да остваримо пројекте који су нам од виталног значаја, а без којих, авај,
ћемо се тешко одржати као народ под притиском богоборачког духа палог света.

Нека нас све Богомладенац преобрази Својом љубављу дарујући нам истрајности у
подвигу ношења Имена Његовог међу светом и у контексту који нам је Његова мудрост
доделила.
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