
Христос се роди! И срећна вам Нова година!Нека Господ благослови почетак овога новога лета и ову новугодину, да нам она буде онако благословена као што је Господблагословио време Својим доласком овде на земљи. Ми се честопута поздрављамо на данашњи дан и желимо један другомесрећну Нову годину. Шта под тим подразумевамо, то је великопитање. Углавном се мисли да тај коме желимо срећну новугодину, да има здравља, да има напретка у породици, напреткау струци, у својим пословима којима се бави, другим речимасамо оно што је земаљско. А то није добро. Јер нова годинатреба да нам донесе нови духовни живот. Ми треба да питамооно што желимо један другоме на Нову годину желимо од Бога,да нам то Бог дарује. А требало би да се запитамо а шта Бог однас очекује у новој години. Нема сумње очекује да будемо добрихришћани него што смо били до сада. Да мање грешимо, да севише кајемо, да више добра чинимо један другоме, да живимовише по вољи Божијој, по закону Божијем, по заповестимајеванђељским него што смо то до сада чинили. Само ако такобудемо радили и трудили се, онда ће нам та година заиста битиблагословена онако као што желимо један другоме.Данас је на Нову годину велики празник Господњи, празникОбрезања. Пре осам дана Господ се родио у Витлејемскојпећини, а данас, у осми дан, примио по закону старомјеврејском, старозаветном закону, обрезање. Тиме нас Господод самога почетка, Свога доласка на земљу, пре него што јепочео да проповеда, Он нас учи Својим животом и Својимпримером. Својим рађањем у витлејемској пећини Он нас учискромности, јер Он се могао родити у неким царскимдворовима али Он је изабрао овчарску пећину где су овцезатворене и тамо спустио се у смирење, понизио себе до краја ипостао човек. Али Он је исто данас, на дан Свога Обрезања,показао људима да треба извршавати закон Божији, јер законобрезања дао је сам Бог праоцу Авраму и важио је за сво његовопотомство, тако да је Господ потчињавајући се томе закону,боље рећи извршујући тај закон Божији, Он је нама људима



показао да смо ми дужни да вршимо оно што Бог намазаповеда. А заповести Божије се налазе у Светоме Писму, уЈеванђељима које је Господ проповедао а апостоли записали,где је изнето све оно како човек треба да живи на земљи радиЦарства Небескога, ради Вечнога Живота. Како треба човек даживи најбољи је пример данашњи велики светитељ кога такођеславимо на данашњи дан, Свети Василије Велики, архиепископКесарије Кападокијске, иначе крсна слава нашега владикеНаума.Свети Василије Велики је један од великих отаца Цркве Божијекоји је и својим животом и својом речју и својим примеромпоказао људима како треба живети овде на земљи да бисмоБогу угодили. Он је оставио своје списе којима нас учи до данас.Он није дакле проповедао само из свога живота док је био наземљи, а живео је кратко, неких педесет година само, али је затооставио дела непролазна која ће се читати и бити поукахришћанима до краја света и века.Нека би Господ, браћо и сестре, даровао и нама снаге духовне ителесне да у Нову годину уђемо у годину спасења нашега. Какокаже апостол Павле: „Ово је погодно време, ово је дан спасења.“То богопријатно време, тај дан спасења почео је са доласкомГоспода Христа на земљу и непрекидно траје и трајаће до крајасвета и века и кроз сву вечност. То је време које је Бог одредиода се људи у њему спасавају. Зато и ми потрудимо се да ова новагодина 2017-а буде година покајања, година исправљања,година вршења заповести Божијих, пре свега година чувањавере праве православне, онакве како су нам Свети Оципредавали, како је Свети Сава нама Србима оставио и завештаода ту веру чувамо и очувамо у целости неокрњену, неупрљану,неизмењену и да ту веру предамо и нашим млађимпокољењима, нашој деци и омладини како би се Име Божије унашем народу славило док је света и века. И сви који живе потој вери, нека их Господ удостоји Царства Свога Небескога.Тамо да се нађемо где се сви угодници Божији налазе где је и



Свети Василије Велики те да са њима и ми славимо Оца и Сина иСветога Духа кроза све векове и сву вечност. Амин.Нека Вам је владико Науме срећна данашња Ваша крсна слава,Вама и Вашима у дому који су далеко одавде и свима онима којиданас славе и који су дошли да прославимо светог угодинаБожијег, Светог Василија, нека он молитвама својим буде изаступник и помоћник свима нама а посебно теби, драгивладико.


