BOŽIĆ 2017.
NAZARETSKA OBITELJ
Svim članovima Bolničke obitelji svetog Ivana od Boga

Draga subraćo, suradnici, volonteri i prijatelji,

povodom nadolazeće svetkovine Božića, želim
vam uputiti svoje želje za dobro zdravlje i mir
svim članovima Bolničke obitelji svetog Ivana
od Boga u cijelome svijetu. Bog obnavlja svoju
vjernost u svjetlu i nadi prema svim ljudskim
potrebama svojim utjelovljenjem u utrobi
Djevice Marije i rođenjem u skromnoj obitelji
koja ga je primila s dubokom vjerom i velikom
gostoljubivošću.
Evanđelisti Matej i osobito Luka govore o svima nama poznatim činjenicima o Isusovu
rođenju i o Marijinom i Josipovom putovanju u Betlehem gdje se u velikoj
jednostavnosti i poniznosti rodio njihov Prvorođenac. Sam Bog je odlučio na ovakav
način postati čovjekom i sići na zemlju kako bi se poistovjetio s najsiromašnijima i
potrebitima, podijelio s njima njihovu ranjivost i tako svima obnovio dostojanstvo i
nadu.
Nazaretska Obitelj. Isus je proveo veliki dio svojega života u Nazaretu, zajedno sa
svojim roditeljima. Marija i Josip su primili vijest o dolasku svojega Sina kao
iznenađenje, ali otvoreni Božjoj volji, prihvatili su Božji plan i ulogu koja im je u njemu
namijenjena. Imamo malo podataka o ovome događaju, ali možemo potvrditi da je Isus
rođen i odrastao u skromnoj obitelji. Marija i Josip su ga prihvatili, voljeli i odgajali u
raznim područjima života, pa i onim vjerskim, pružajući mu podršku koja je potrebna
svakome djetetu kako bi se razvijalo na ispravan način. Nazaretska Obitelj uzor je i
primjer za sve obitelji, ali bez idealiziranja. Zasigurno su, i Isusovi roditelji iskusili i
teške trenutke, u kojima nisu mogli razumjeti svojega sina, i vjerojatno su se suočavali
s istim poteškoćama koje imaju sve obitelji.
Ovoga Božića želim se sjetiti svih obitelji ovoga svijeta, a osobito naših. Pozivam vas
zato da promatrate Nazaretsku Obitelj, bez idealiziranja nego u stvarnosti, s vjerom, a
osobito istinskom ljubavlju koja uvijek stavlja u prvi plan: sina, supruga i suprugu.
Upravo zato što je ljubav temelj obitelji one se mogu i znaju nositi s teškim

trenutcima, otvarajući se životu, skrbeći, odgajajući i ljubeći svoju djecu, i za koju
predstavljaju svjedočanstvo i primjer jer se samo to istinski odgoj. Hvala svim
obiteljima koje svakodnevno nastoje tako živjeti bez obzira na poteškoće i patnje, koje
su često neizbježne.
Možemo utvrditi, s tugom, da se, osobito danas, obitelji se razilaze i pate, ne uvijek
svojom krivnjom, nego i zbog toga što nedostaje podrška društva kako bi se mogle
nositi s brojnim problemima koje pred njih stavlja ovo vrijeme, obilježeno
ekonomskom krizom i krizom vrijednosti. Nazaretska Obitelj kojoj sigurno nije uvijek
sve bilo lako, sadrži poruku koju nam prenosi. Znamo da ne postoje jednostavni
recepti i savjeti; međutim pozivam vas da vjerom i srcem slijedite Svetu Obitelj kako
biste otkrili ono bitno: ljubav i milosrđe koje nam donosi dar Djeteta Isusa.
Ovoga Božića želim na poseban način spomenuti našu Bolničku obitelj svetog Ivana od
Boga: za nas je Nazaretska Obitelj ogledalo u kojem se moramo ogledati, primjer koji
trebamo slijediti. Potaknuti darom i poslanjem gostoljubivosti svetog Ivana od Boga
pozvani smo, poput Marije i Josipa, primiti Dijete Isusa koje se želi roditi u svakome
od nas i svakoj našoj Ustanovi, kako bi darivao svjetlo i nadu bolesnima i svima koji
pate. Ovo je Božji plan za našu Obitelj, doprinos koji Crkva i svijet od nas očekuju.
Hvala vam za vaš trud i što djelujete na način da se radosna vijest Božića
svakodnevno očituje u životu našega Reda i naše Bolničke obitelji.
Bolesnima i osobama kojima pomažemo u našim Ustanovama, kao i njihovim
obiteljima, želim osigurati svoju bliskost. Ohrabrujem vas da uvijek slijedite primjer
Nazaretske Obitelji u kojoj ćete naći snagu za potpuno pouzdanje u Boga, baš kako su
to činili Marija i Josip.
Svima vama subraćo, suradnici, volonteri, dobročinitelji i prijatelji Reda, bolesni i oni
kojima pomažemo, kao i vašim obiteljima, želim sretan Božić i uspješnu Novu Godinu.
Svoj subraći i suradnicima koji će na sam Božić biti pored bolesnika izražavam svoju
duboku zahvalnost i iskrene čestitke.
U moje osobno ime, u ime cijele Bolničke obitelji svetog Ivana od Boga iz Generalne
Kurije Reda, subraće i suradnika, svima vama želim Sretan Božić u znaku
gostoljubivosti!
Fra Jesús Etayo, O.H.
generalni prior

