
У Богомлaденцу Христу, љубљена браћо и сестре,
Честитам вам Празник Рођења Господа нашега

Исуса Христа, сверадосним божићним
поздравом:

Мир Божији! Христос се роди!

Прича о рођењу Господа нашега Исуса Христа го
вори нам о чудесним путевима Божијим. Бог 
делује на начине које не очекујемо увек. Његови 

начини и путеви су заиста чудесни. Вековима стари 
Израиљци су ишчеквали Месију. Пророци, посебно про
рок Исаија и Јеремија позивали су народ да се припре
ме за Месију и буду спремни за дела Божија. Њихова 
пророштва су била јасне индикције о доласку Месије.

„А кад дође пуноћа времена“ (Гал. 4:4) Месија се није 
појавио као победнички херој у златним кочијама 
помпезно и у раскоши. Није био обучен y скупоцено 
одело. Није се појавио у главном граду. Није га дочека
ла маса људи са цвећем.

Када је Месија дошао, појавио се, најпре, као ново
рођено дете. Родио се од Дјеве Марије безгрешним за
чећем. Догађај се десио у малом скромном месту Витле
јему. Сместили су га у јасле где су пастири држали жи
вотиње, јер је гостионица била пуна. Тамо у једностав
ним, скромним условима, „Логос постаде тијело и на
стани се мећу нама, …пун благодати и истине.“ (Јн. 1:14) 
Ово је чудесан начин Божјег откривења!

Кроз причу о Божићу, Господ Бог нам открива да де
лује на начине које не очекујемо. Немогуће је да разу
мемо свемогућа Божија деловања нашим ограниченим 
разумом. Светотројични Бог је много већи од нашег 
ограниченог схватања и разумевања Њега, а истовре
мено открива нам се кроз оваплоћење другог Лица 
Пресвете Тројице. Бог заиста делује на тајанствен и 
чудесан начин да нас присаједини к Себи и људе једне 
с другима у љубави.

Унапред вам хвала и Господ нека вас благослови и 
награди за сву вашу љубав и допринос који чините на
шој цркви посвећеноj Рођењу Пресвете Богородице.

Желим вам срећан и благословен Божић 
и Нову 2020. годину!

С љубављу, у Богомладенцу Христу, 
О. Блашко Параклис

Beloved in the Godchild Christ
brothers and sisters,

I wish you a most blessed feast of
the Nativity of our Lord Jesus Christ

and I greet you with the most joyous greeting:

Peace of God! Christ is Born!

The story of Christ’s birth speaks to us about 
the mysterious ways of God. The Triune God 
acts in ways that we do not always expect! 

His ways are truly wonderfilled. For centuries, the 
Ancient Israelites had expected the Messiah. The 
prophets, especially Isaiah and Jeremiah, called the 
people to readiness and openness to God’s actions. 
Their message provided the people with indica
tions about the coming Messiah.

Yet, when ‘the fullness of time had come’ (Gal. 
4:4), the Messiah did not arrive as a conquering 
hero in a golden chariot with pomp and splendor. 
He was not robed in expensive clothing. He did not 
appear in the capital city. Throngs of adoring fol
lowers did not accompany him.

When the Messiah finally arrived, he came first 
as a baby. He was born to a young girl Virgin Mary. 
The event occurred in the simple village of Bethle
hem. He was sheltered in a place reserved for ani
mals because the inn was full. There, in such simple 
circumstances, “the Word became flesh and dwelt 
among us, full of grace and truth…” (Jn.1: 14). This 
is the mysterious way of God’s revelation!

Through the Christmas story, Our Lord reveals 
that God acts in ways that we do not always expect. 
We cannot shape the mighty acts of God to our 
limited understanding. The Triune God is greater 
than our limited perceptions of Him, yet He reveals 
Himself through the incarnation of the Second per
son of The Holy Trinity Godman Jesus Christ. He 
acts in mysterious and wondrous ways to draw us 
to Him and to one another in love.

I wish you a most blessed Christmas 
and Happy New 2020 Year!

With love in Christ, 
Fr. Blasko Paraklis


