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Драга браћо и сестре,
драги верници, богослови, ђакони и презвитери,
налазимо се у дану који представља непроцењиву стварност на путу наших верничких и
свештеничких послања, дану рођења Господњег. И ове, 2016. године, на путу наших живота, свако
на свој начин, ишчекивао је тај предрагоцени тренутак када ће, у озрачју Духа Светога, осетити
вишњу радост без које читав космос губи свој фундаментални смисао. Све звезде небеске у својој
слави и лепоти, сва космичка пространства и величанствене галаксије, сва чуда која крије свемир и
пред којима су наши умови као сићушни песак, све је то ништа без свога Створитеља чији смо
долазак, милошћу Његовом, и ове године ишчекивали. Па, ако смо и у скромнијим условима и
животним околностима, срећни смо и радосни, јер Господ је са нама, а где је Он, тамо је рај.
Драга браћо у служби Јеванђеља, протеком година Бог је обилно благословио наша
пасторална настојања и жар, проширивши нашу црквену заједницу на неколико земаља. У непуних
пет година створена је црквена заједница Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Словеније а
могуће и Украјине. На будућем сабору бискупа, који ће бити сазван током 2017. године, црквено
заједништво ових набројаних земаља, због своје обимности, биће обухваћено у нову црквену
провинцију св. Кристофора, која ће, уз још једну, св. Михаела, која ће се уредити у Русији, заједно с
провинцијом св. Метода чинити заједништво трију провинција: св. Метода, св. Кристофора и св.
Михаела. Можемо бити радосни и захвални Светом Духу због најаве формирања црквене
провинције св. Кристофора. Због таквих нових околности, наш митрополит др Аугустин Бачински,
извршио је именовање досадашњег бискупа Хрватске и регије у надбискупа, чиме ће убудуће
понети наслов надбискупа црквене провинције св. Кристофора. То нас, драга браћо, још више
задужује на даље служење Христу на њиви Господњој која је Црква. Уједно, на сабору ће се
изабрати нови Патријарх, те стога већ сада молимо Духа Светога да постави Патријарха који ће
бити најподеснији за наше време.
Драга и љубљена браћо и сестре, драга браћо на путу свештенства, светло Христовог рођења
нека освежи наше послање, нашу горљивост и предање како бисмо још ревносније вршили наше
свете службе, на хвалу славе Божије и спасење душа. У том смислу, молимо Господа да нам да снаге
да опростимо свима онима који су нас у овој или протеклих година можда повредили, који су нас
ранили, молимо да нам Бог да снаге да опростимо као и да се нама опрости. Опростити ономе који
нам је нанео велико зло могуће је само помоћу љубави Божије, снагом Духа Светога. Молимо се за
све и опростимо свима: то је пут спасења, то је хришћанство, то је ослобођење и порука Божија која
нам се и овог Божића даје на прихватање и чување. И као што је велики и силни Бог у Христу
сишао са светих небеса у малену и неугледну шталицу, тако и ми сиђимо у овај свет као продужена
рука Божијег спасења.
Драга браћо и сестре, Вама, Вашим породицама и свим људима добре воље, нека је
благословено рођење Господње и срећна Нова 2017. година.
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