
Христос се роди! Ваистину се роди! 

Ево дивног празника браћо и сестре, празника који је спустио 
небо на земљу и који подиже земљу ка небу и на небо. 
Празник рођења Христовога највећа тајна после стварања 
света и понављање стварања света. То је други почетак. 
Стварање света је било дело мудрости и љубави Божије, и 
долазак Сина Божијега на земљу јесте дело мудрости и љубави 
Божије. Од стварања света кренула је историја. Од рођења 
Господа Христа кренуло је спасење рода човечијега. Господ 
Христос је дошао на земљу, родио се као младенац, као 
богочовек да би људима донео све оно што је њима потребно 
за спасење и за живот вечни. Донео им је вечну божанску 
истину, вечну божанску правду, вечну божанску љубав и 
вечни божански живот. Дошао је Он да људима покаже и 
открије ко је прави и истинити Бог и ко је прави и истинити 
човек. 

У то време када се напуни пуноћа времена, како каже свети 
апостол, људи су били заборавили на правога Бога. Накупили 
су себи многе богове и идоле и кипове којима су се клањали и 
од којих су помоћ очекивали. Били су у једном великом 
незнању и мраку, на погрешним путевима и странпутицама, и 
онда долази Господ Христос као звезда Даница која објављује 
и најављује нови дан. Објављује људима да је прави истинити 
Бог Он, који је Син Божији и дошао ради спасења нашега. И 
објављује Господ својим рођењем ко је прави и истинити 
човек. То је човек без греха, тада га није било. Нема га ни 
данас. Једини без греха је Господ Христос, али човек је створен 
ради тога да живи вечно и да буде испуњен божанским 
силама и божанском мудрошћу и божанском љубављу. Али 
човек је, показао се од почетка, изумитељ многих ствари и до 
данас измишља човек разне умотворине, разне новотарије, но 



најтрагичнији од свих проналазака човекових јесте грех. 
Човек је грех пронашао и увео га у овај свет а са грехом увео је 
највећег непријатеља рода људскога – увео је смрт. И увео је 
ђавола који од тада полаже право над родом људским. Јер 
нема греха без дејства ђавола иза њега. И кроз грех ђаво је 
господарио људима, нудио им разне лажне богове.  

И данас Европа и цео свет препуни лажних богова. А само је 
један прави истинити Бог, то је онај који је створио небо и 
земљу, који је постао човек и спасао човека од греха смрти и 
ђавола. Зато Света Црква тако радосно и свечано прославља 
долазак Бога у телу, прославља рођење Господа Христа, 
прославља Божић.  

Али исто тако Света Црква данас дан после Божића прославља 
и Његову Пречисту Матер, Свету Богородицу којој је овај дан 
посвећен. Јер она је та која се удостојила пред Богом те 
милости да буде посредница између Бога и људи, да она у 
својој утроби одгаји богочовека и да га роди на овај свет. Зато 
Света Црква и Свету Богородицу слави и велича дивним 
песмама и химнама. Назвала је часнијом од Херувима и 
славнијом неупоредиво од Серфима и од свих осталих Анђела 
и Арханђела и небеских сила. Јер је Света Богородица та која је 
послужила, послужила промислу Божијем у остваривању 
Његовога дела и плана о спасењу рода људскога. Како се Она 
тога удостојила браћо и сестре? Тако што је сачувала себе од 
свакога греха и свакога зла, од свога рођења па до краја 
живота. Бог је тражио такву девојку за коју је рекао пророк 
Исаија у Старом завету, да ће девојка затруднети и родиће 
сина и наденуће му име Емануило – што значи с нама Бог. И од 
тада заиста с нама је Бог али и ми треба да будемо са Богом. 
Како ћемо ми бити са Богом браћо и сестре? Нашим животом 
овде на земљи, држањем заповести Божијих, животом по 



Јеванђељу Христовоме, тако ми постајемо и остајемо Христови 
и Божији, Божије слуге и Божији следбеници. А таквима је 
Господ обећао живот вечни у Царству своме небескоме.  

Нека би Господ молитвама Свете Богородице којој је овај дан 
посвећен, дао и нама данашњим људима ону благодат коју је 
давао нашим светим и славним прецима. Почев од Светога 
Саве и пре Светога Саве, па до светог владике Николаја и оца 
Јустина коме је и овај манастир посвећен, да се и ми угледамо 
на њих, да идемо њиховим путем, да у Бога верујемо и Бога 
славимо онако како су нам свети Оци оставили а наши нам 
преци предали. Да очувамо веру своју православну 
неупрљану, неокрњену, неоштећену. Јер само права вера, а 
права вера се пројављује кроз прави живот, јесте она која нам 
обезбеђује живот вечни и улазак у Царство небеско. Нека је 
слава Светој Богородици, нека нас она штити и чува својим 
моћним покровом и својим молитвама пред сином својим, јер 
она има велику смелост и велику моћ пред Богом. Да би смо и 
ми били и остали оно што треба да будемо а то значи верна 
чеда Цркве Христове православне да би смо и ми када пођемо 
одавде се нашли тамо где се сви светитељи Божији налазе, да 
са њима и са анђелима Божијим славимо и ми Оца и Сина и 
Светога Духа кроза све векове и сву вечност.  

Амин.  


