
Христос се роди, браћо и сестре!Ето дивнога поздрава и дивнога празника који нам је Господпоказао и подарио у ове свете дане. Рођење Христово је догађајнајважнији после стварање света, ако не и важнији од тога, јер јесвет створен али Господ је рођењем својим на земљи дошао да тајсвет спасава од греха, од смрти, од ђавола.Рођење Христово пропраћено је предивним и славним догађајимакоји су се догађали у то време. Требало би много времена да их свенабројимо, али, неке од њих, рецимо то, да се Господ родио одПречисте Дјеве Богородице Марије којој је и овај други дан Божићапосвећен, да је рођен Господ у пећини, да је у Његовом јављању наземљу учествовало цело небо и цела земља. Анђели са неба су сејавили, они су најавили његов долазак и Јосифу и донели име да ћесе Младенац звати Исус што значи Спаситељ и јавили се, великиброј анђела, изнад витлејемске пећине који су певали ону предивнухимну: ''Слава Богу на висини, а на земљи мир, међу људима добра
воља.''Они су јавили пастирима у пољу витлејемском, који сучували стадо своје, шта се догодило у Витлејему и пастири долазеда виде и заиста налазе дете повијено у јаслама лежи на слами.Али,исто тако звезда која се јавила на истоку, она је била знак да седогодило нешто необично, да се родио неки велики цар, и мудрацикоји су приметили ту звезду, они су се припремили да дођу, дапоздраве и да се поклоне томе новоме цару. И онда долазак њихов уЈерусалим да се распитају где се нови цар родио, изазвао је бурунегодовања и страха у безбожноме цару Ироду, и каже да сеуплашио он и цео Јерусалим. Он се уплашио због свога престола,мислећи да је дошао други цар да му отме власт и престо, аЈерусалим се уплашио његовога гњева јер је он био врло свиреп иопак и онда су се људи плашили свакога његовога поступка. Ти и



многи, и многи други, браћо и сестре, догађаји десили су се у времеРођења Христовога.Јуче смо прославили његово славно рођење, а данас прослављамоОну која се удостојила да буде Мајка новорођенога МладенцаХриста, која се удостојила да после Господа Исуса Христа буденајслављеније биће и на земљи и на небу. Јер Она се удостојила дабуде часнија од Херувима и славнија од Серафима и да је славеблаженом сви нараштаји на земљи. Ево већ 2000 и више година,Она се прославља заједно са њеним сином кога је родила идаровала људима као Спаситеља света. Она се удостојила те великемилости Божије због своје вере, своје послушности и свогасмирења. Она је веровала у Господа Бога који је створио небо иземљу, Она је била Њему послушна, јер што је год Господ допустиона земљу Она је примала и слагала у срце своје и примала сасмирењем, не бринући и не трудећи се да одмах доказује људимашта се десило, како је Она зачела Богомладенца Христа у утробисвојој, и све то Она је препуштала вољи Божијој, да Бог пројависвоју вољу преко Ње. Тако је Она рекла архангелу Гаврилу када јојје јавио благу вест да ће родити сина: ''Ево слушкиње Господње,нека ми буде по речи твојој“. Значи крајња послушност је била кодЊе и то је пример и нама браћо и сестре, да верујемо у Бога, дабудемо послушни Богу, да вршимо Његове свете заповести, и даживот свој проводимо у смирењу и трпљењу свега онога што Богнама допусти и попусти.Ево данас, на дан Свете Богородице, Сабор Свете Богородице, такосе зове данашњи дан, имамо и овај дивни наш обичај сечењаславскога колача који је сестра Дана и ове године припремила участ и славу Свете Богородице.Нека је свима срећан и Богом благословен празник РођењаХристовога и данашњи празник Свете Богородице и свих угодника



Божијих који су Богу служили и Богу угодили у послушности,смирењу. Нека Господ њиховим молитвама удостоји и нас, да јеславе у Царству своме Небескоме, а вама још једном и много путаХристос се роди!


