ХРИСТОС СЕ РОДИ! ВАИСТИНУ СЕ РОДИ!
Срећна вам Нова година Господња!
Ево прође седам дана од празника Божића, када се Господ родио као
Богомладенац у Витлејемској пећини, а данас славимо Његово
славно обрезање. Јер Господ Христос је изашао на проповед своју тек
у тридесетој години. Али од првога момента доласка на земљу Он је
проповедао животом својим, оно што је касније и речима учио људе,
и потврђивао знаке чудесима.
Својим рођењем у пећини, Он је показао људима пут смирења, да
будемо скромни, да будемо задовољни оним што имамо, а
данашњим даном Он показује људима да треба да испуне све
заповести Божје. Јер Он је данас у осми дан од Свога рођења извршио
Закон Божји, који је дат преко Мојсија да се деца обрезују, и Он је то
учинио иако Њему то није било потребно, као и касније када је
изашао на реку Јордан да буде Крштен од Јована, не што је то Њему
требало, него зато да би се показао свету, да би испунио, како каже
„Сваку правду, сваки Закон, сваку одлуку Божју“.
Тако је Господ својим животом уствари најпре проповедао оно што
ће касније речима објавити као Своје Јеванђеље, које је дато свима
људима да по њему живе, да се по њему управљају.
Данас је уједно и Нова година по Православном старом Јулијанском
календару, како су одредили оци Првог Васељенског Сабора. Наш
народ, а и остали народи у свету, дочекују свечано Нову годину, и
тада желе једни другима, када честитају, желе им све оно што би
људи могли једни другима да пожеле. Да буду напредни, да буду
здрави, да имају доста берићета у пољу, у стоци, и тако даље. Дакле
препуни смо разних жеља, али земаљских жеља, када дочекујемо
Нову годину, један другоме честитамо. Када кажемо „Срећна Нова
година“, мислимо само на оно да нам Бог даде што ми желимо,
углавном материјалне ствари. Али, да ли се ико од нас икада
запитао, ако ми у Новој години очекујемо да Бог испуни наше жеље,
наше молбе, наше молитве, да ли смо се икада упитали шта Бог од
нас очекује у Новој години. То је главно и основно питање које треба
себи да поставимо.
И заиста, шта то Бог од нас очекује у Новој години? Очекује да
будемо бољи људи, да буде мање греха, да буде мање зла међу
људима, да буде више добра, да чинимо више добра једни другима,

да држимо закон Божји боље него до сада, да променимо себе. Јер
само ако ми испунимо то што Бог од нас очекује, онда можемо да се
надамо да ће Бог да испуни и оно што ми од Њега очекујемо.
Тако је и рекао свети Златоуст једном приликом „Испуните ви
Заповести Божје, да би Бог испунио молбе ваше, молитве ваше“.
Данас на Нову годину славимо једнога дивнога угодника Божјега
Светога Василија Великога. Човека који је један од тројице највећих
светитеља који се заједно славе 12. фебруара, односно 30. јануара по
старом. Свети Василије Велики, учитељ Васељене, својим животом,
својим радом, он је и својом речју, он је проповедао оно што је
Господ преко својих Апостола оставио људима, и животом својим
такође показивао људима како треба да живе у овоме свету, да би
постали достојни грађани Царства Небескога. Свети Василије Велики
живео је у време Јулијана одступника, једнога цара византијскога,
који је отпао од Хришћанске вере и који је гонио Хришћанску веру. И
свети Василије је био гоњен од њега. Једном приликом када га је цар
сусрео и тражио од њега да се поклони идолима, што овај није
прихватио, почео је да му прети.
Каже „Одузећу ти имање“.
А Свети Василије каже „Сем неколко књига ништа друго немам,
а и то сам прочитао. Ништа ми нећеш наудити!“
„Протераћу те одавде, из ове земље!“
„Свуда је земља Господња, где год ме пошаљеш ја ћу бити са
Господом мојим!“
„Убићу те!“
„Само ћу пре са Господом бити!“ каже Свети Василије, а зли цар
Јулијан каже му „Никада ми нико до сада није тако одговарао, тако
смело, тако храбро“!
А он му каже „Није ти се десило да разговараш са Православним
владиком, са Православним епископом.
Тако говори онај који верује у Господа Христа, који верује у
Васкрсење мртвих, који верује у Вечни загробни живот, он нема чега
да се плаши овде на земљи! И таквим својим одговорима, и таквим
својим ставом, Свети Василије је показао уствари како и ми треба да
се понашамо када смо у невољи, када неко захтева од нас неки
компромис на рачун наше вере Православне, наше Вере Свете.
Нема тада компромиса браћо и сестре! Тада треба да останемо прави
следбеници Христови, као што су били сви свети мученици од
Господа Христа, од првог мученика Архиђакона Стефана којега смо
пре неколико дана прославили, па до последњих наших мученика и

новомученика који пострадаше за време II Светскога рата, и у овоме
прошломе рату, у свим деловима где Срби живе а посебно на Косову
и Метохији. Тако прави хришћани живе, тако прави хришћани
верују, и по својој вери се управљају.
Нека би дао Бог молитвама Светог Василија Великога и свих светих
угодника из рода нашега, да и ми будемо и останемо достојна чеда и
потомци Светога Саве, да не изневеримо веру коју су нам они
оставили, да је чувамо и да по њој живимо. Да не пристајемо на
никакве компромисе, на које-какве екуменизме, глобализме и тако
даље, ма шта нам се десило. Јер верујемо да је Бог са нама и да ће
Бог бити са нама, ако ми будемо остали Њему верни и Њему одани.
Нека би Господ дао снаге свима нама да одржимо веру своју, и да
животом по тој вери заслужимо када пођемо одавде да нас Господ
прими у Царство Своје Небеско и дарује Живот вечни. Да би тамо са
свима светима и ми славили Оца и Сина и Светога Духа кроза све
векове и сву вечност. Амин!

