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Браћо и сестре,

  

Древна Тајна Божића – увек сасвим нова и у целини вечна – изнова снажно куца на
врата наших срца, на врата нашег разума и наше воље, ненаметљиво и неумољиво
захватајући читаво наше биће. Прожимајући нас, Тајна Божијег рођења нас истински
ослобађа, остављајући нам истовремено потпуну слободу. У силини овог великог дара
Светлости Божића, желим све вас да најискреније поздравим, дотакнем вас руком овог
дарованог заједништва и проговорим надахнут Духом, верујући да ћу наићи на отворена
срца која ће чути ову реч.

  

  

Предраги, кад кажем Дух, мислим, наиме, на Трећу божанску личност, на Духа који је
једини свет и савршено Свет, коме је Светост суштинска и незаменљива димензија, на
Духа који једини може да прочисти наш људски дух и дух нашег живота, постојања и
деловања. Трећу годину пастирских припрема за Јубиларну годину 2013. наменили смо
управо Духу Светом. Божја Објава и учење Цркве уводе нас у откривање бесконачно
светих односа у океану љубави Свете Тројице, а Свети Дух је по свом најдубљем
идентитету »Веза Љубави«: Он ствара јединство не занемарујући разноликост; Он
омогућава заједништво без потребе за потпуном истоветношћу.

  

И као што је на почетку свих времена, кад је све било »пусто и празно« - како читамо на
првим страницама Светог писма
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 (Пост 1, 2) - »Дух Божији лебдео над водама« (Пост 1, 3), тако је на почетку »Новогвремена«, новог и вечнога Савеза, Свети Дух лебдео и деловао над најчистијом људскомспремношћу да живи искључиво по Богу и за Бога. Својом стваралачком снагом, уПречистој Девици Марији из Назарета створио је и нову земљу и ново небо, савршеноуједињујући, али не и сливајући Бога и човека. Зато целокупно хришћанство у свомканону, у свом темељном исповедању вере, свечано исповеда: »Зачет по Светом Духу!«  Исус из Назарета, чије телесно рођење прослављамо и овог Божића, као човек је зачетпо Светом Духу. Његовом стваралачком силином и чистом вољом, и одзивом Девице изНазарета, рађа се апсолутна новост. Као што се Божији Син Исус Христ »пре свихвекова« – у вечности, дакле – рађа од Оца, тако се у времену, у нашој историји, рађа усили и по сили Светог Божијег Духа. Зато рађање Божијег Сина и у вечности и увремену остаје за нас, дакле, недокучива Тајна која надилази ограничене могућностинаше спознаје. Њом смо увек најдубље изазвани, њоме најјаче почашћени, најјачеобдарени, али и најјаче просветљени, чиме нам она говори да нови квалитет долази неод нас самих него од Бога, као и да само вера омогућава ту апсолутну новост и спасење.  

  Зато нико од нас, браћо и сестре, не може да остане изнутра спокојан, иако многи могуда одмахну руком и кажу: »То није истина!«. Али, да ли је заиста тако? Није ли бољиначин на моменат, у скромности и понизности застати пред том Тајном? Умиримо се,дакле, читавим својим бићем, дозволимо да и нас дотакне изнутра, па као Марија смернорецимо: »Да!« Потрудимо се, наиме, да у ово Божићно време откривамо дубине овевелике Тајне. Ако је не признамо, нећемо моћи да признамо ни свој животни позив, нисмисао живота, нити стварну историју човечанства. Али ако пак уронимо у њу, наједномће нам се отворити бескрај нових стварности, јер празник Божића је празник наде удругачији и нови свет. Открићемо, пре свега, како нико од нас не може да постане »новичовек« без стваралачке силе Божјег Духа која нам се дарује у светим тајнама, у светимсакраментима, пре свих у светом крштењу. Милост процеса рађања – настанка новогчовека – може се догодити само редовним слављем Евхаристије, припремљеним ипраћеним молитвом и вршењем Очеве воље. Кад год, опет, после крштења изновапостанемо робови себичности, слављењем Тајне помирења поново можемо да засијамо улепоти Божијег сина или кћери.  

Браћо и сестре, што дубље и искреније будемо урањали у Тајну Отеловљења БожијегСина, и то у Сили Божијег Духа, увиђаћемо да многим људима и даље владају тама,корупција и зависности, схватаћемо зашто се многи и даље предају духу себичности,мржње, свађе, преваре, ратоборности, освете, кријумчарења, клеветања, богаћења нарачун сиромашних, трговине дрогом и људским бићима... Наиме, док не дозволи даСвети Дух у њему зачне нови живот, такав човек нужно више воли таму него светлост,лаж него истину, пропаст него спасење... И у нашим друштвима, нажалост, примећујемоту снагу деструктивности. Али ми, предрага браћо и сестре, пре тога желимо да седивимо онима који се у ово благословљено време препуштају вођству Божијег Духа. Утаквим особама, које понизно и храбро служе Богу и људима, и свуда и свагда стварајунову цивилизацију живота, откривамо невероватно светло новог живота, које посебносија у светитељима као чудесним плодовима Светог Духа. Управо зато божићне данетреба да славимо у дивљењу и чуђењу, у молитвама и песмама, у литургији и братскимсусретима. Зато су за сваког појединца, породицу, заједницу, друштво и државу овидани заиста неопходни, потребни и дар су Милости. Празници нас надахњују, и рађајунас као кћери и синове светла, сведоке љубави Пресвете Тројице, испуњене надомвечности и храброшћу и снагом истрајности.  Желим, браћо и сестре, да идемо овим путем и да само овим путем напредујемо. Неканико не пропусти да се у овогодишњем

 Божићном слављу, у сили Божијег Духа, у њему роди нови човек! И то нови човекнадахнут истинским емоцијама, јасним мислима, речима, делима, одлукама и односима...То је могуће, али само у сили Светог Духа. Сетимо се само шта је анђео рекао СветомЈосифу, који није могао да схвати тајну која се догађала у животу Марије из Назарета:»Што је у њој зачето, од Светог је Духа « (Мт 1, 20).  Да, браћо и сестре, од Духа Светога смо!  Нека буде у том Духу заиста благословљен и срећан Божић 2012!  Нека свима нама буде дата велика благодат новог рађања, па да препорођени СветимДухом тако започнемо и Нову 2013. годину, и у њој живимо као нови људи, сведоцибољег и другачијег света.  Радост ми је неизмерна да браћи и сестрама који Божић славе по источном обреду, уСветом Духу радосно ускликнем: »Мир Божји – Христос се роди!«  Пођимо тим Духом у сусрет Новорођеном и будимо сведоци тог Духа који једини »чинисве ново«, па зато срећни и успешни у Јубиларној години 2013.  Испуњен љубављу, надом и вером, радосно вас поздрављам и благосиљам у име Оца иСина и Светог Духа.  (Божићна порука београдског надбискупа Станислава Хочевара)
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