
У име Оца и Сина и Светога Духа! 

Ево нас браћо и сестре на крају нашега шестонедељног путовања, 
путовања кроз свети Божићни пост, као једног путовања на лађи 
која иде преко мора бурнога али води нас у тихо пристаниште. 
Кренули смо у овај пост са вером, са љубављу, са надом, да током 
поста припремимо себе за сусрет са Богомладенцем Христом. И 
ево тај дан се приближио, ми се налазимо на крају нашега пута, 
данас је Бадњи дан а сутра ако Бог да славимо рођење Христово.  

Велики празник, велика радост, велики догађај у историји рода 
људскога и целе васионе, да Бог постане човек. Али постао је 
човек преко човека, преко Свете Богородице која се удостојила те 
части, да буде она која ће родити оваплоћенога Сина Божијега. А 
његовом рођењу, као што сте чули данас у Светом Јеванђељу и у 
Апостолу, претходили су многи из рода људскога, читаве 
генерације и генерације, које су припремале народ за примање 
Господа Христа. У том родослову Христовом налазе се многи 
Старозаветни цареви, кнезови, вође народне, светитељи, пророци, 
дакле сви они који су, како каже Свети Апостол Павле, вером 
живели у оно време, вером у обећанога Месију, вером у долазак 
тога Спаситеља који треба да спасе свет.  

И ако они тога нису имали пред собом конкретно ту личност, која 
се зове Исус Спаситељ, али су имали само обећање које је дао Бог 
још Адаму у Рају, да ће потомство жене сатрати главу змије. Они 
су живели том вером. Пророци су вером то оживљавали, 
проповедали, опомињали народ како треба да се припрема за 
дочек тога Месије, и многи су имали тако јаку веру, какву и данас 
када Христа имамо пред собом, такве вере нема међу нама.  

Вера праоца Аврама од кога Бог тражи да му принесе на жртву 
сина свога јединца Исака. И он то приступа да изврши то дело 
Божије. Наравно Бог је тиме кушао веру Аврамову, а није тражио 
да убије свога сина. И ако је он био спреман, верујући да Бог 
може из мртвих васкрснути онога коме је обећао да ће велики 
народ од њега постати.  

После Аврама имамо Исака, Јакова, његову браћу који се помињу, 



цара Давида, Соломона, све до Јосифа обручника, који је био 
чувар Свете Богородице, и који је непосредно учестовао у 
догађању око Христовога рођења у Витлејемској пећини. Многи 
се помињу од пророка као Исаија, Јеремија, Данило са три 
младића у Вавилонској пећи, који су имали такву веру да су 
победили многе непријатеље, да су затворили уста лавовима, јер 
је пророк Данило био бачен у лавовску јаму да га растргну, али 
они су се умиљавали.  

Који су победили огњену пећ, као три младића у Вавилону, чиме? 
Вером! Само вером и ничим више. Вером у долазак Месије, вером 
у Бога свога, који је створио небо и земљу и који је оставио закон 
нама људима како треба да живимо. Ту веру је Господ Христос 
доласком својим, потврдио, посведочио, укрепио. И дао нам нове 
снаге да ту веру и ми прихватимо, да се ње држимо, да по њој 
живимо. Јер вера браћо и сестре није једно филозофско убеђење, 
није једна научна теорија, није уверење у нешто него је то живот 
наш. Јер каже Свети Апостол: „Вера без дела је мртва“. Ако не 
живимо по вери својој онда та вера нема снагу за нас, нема 
никакав значај. Јер вера треба да рађа дела вере, а то су испуњење 
и вршење заповести Божијих.  

Ево каже ми смо се у току овога поста припремали надам се сви 
овде сабрани, постом и молитвом, светом Тајном покајања и 
исповести и Причешћа, да би смо сутра радосно могли да 
дочекамо рођење Христово, да га примимо у наша срца у наше 
душе, у наше домове, кроз уношење бадњака, кроз уношење 
сламе, тих дивних народних обичаја који нас подсећају на 
догађаје из пре две хиљаде и више година када се Христос родио у 
Витлејемског пећини. Та радост коју доживљавамо тада, коју 
доживљавају нарочито деца, најмлађи, који се радују доласку 
Младенца Христа, то се памти целога живота и никада не 
заборавља.  

Нека би Господ молитвама Светих Праотаца које данас славимо, 
све оне који су Христу предходили, који су проповедали Његов 
долазак, да би њиховим молитвама и њиховом вером и ми били 
учвршћени браћо и сестре на нашем путу, на нашем опредељењу, 



да истрајемо на путу Христовоме, на путу Светих Отаца, Светога 
Саве, и да би смо се и ми удостојили да се нађемо у Царству 
Христа Бога нашега када пођемо одавде, и да и ми са свима 
Светима славимо Оца и Сина и Светога Духа, кроза све векове и 
сву вечност. Амин.  


