
не ми ри ма, сву да око се бе шире не мир и не сре ћу. 
Кад чо век за ра ти са Бо гом, он се исто вре ме но на
ђе у рат ном ста њу и са са мим со бом, са при ро дом, 
љу ди ма и ан ђе ли ма. „До бар чо век из до бре ри зни це 
ср ца сво је га из но си до бро, а зао чо век из зле ри зни
це ср ца сво је га из но си зло, јер уста ње го ва го во ре од 
су ви шка ср ца“ (Лу ка 6, 45), учи нас Го спод.

Да нас, ви ше не го икад, по треб ни су нам мир на 
зе мљи и до бра во ља ме ђу љу ди ма и на ро ди ма. Не
ће би ти ми ра ме ђу љу ди ма, не ће би ти ми ра ме ђу 
на ро ди ма, до кле год љу ди не бу ду ис пу ње ни хри
шћан ским чо ве ко љу бљем, до кле год сва ки чо век не 
за во ли бли жњег оно ли ко ко ли ко се бе во ли, до кле 
год са вр ше на љу бав не по ста не за кон жи во та за све. 
Да нас нам је по тре бан је ван ђељ ски, Бо жан ски мир, 
мир ко ји нам се ро ди у Ви тле је му – Но во ро ђе ни 
Бо го мла де нац Исус Хри стос, ко ји је веч ни мир.

Са вре ме ни чо век услед бр зог тем па жи во та, не 
сти же да се до вољ но уне се ни у по ро дич ни, а ни у 
цр кве ни жи вот. Све је ма ње ме ђу соб них раз го во
ра и раз у ме ва ња и за то се че сто де ли мо ме ђу соб
но, а сва ка по де ла са со бом до но си сла бље ње ве ре 
и по ве ре ња, на де и љу ба ви. За то је Бо го мла де нац 
Хри стос до шао на зе мљу да се у Ње му об на вља мо 
и пре по ра ђа мо и да у Ње му на ђе мо се бе и јед ни 
дру ге.

Бо жић је код нас пра зник ко ји је пре пун оби ча
ја ко ји ис ка зу ју бо гат ство исто риј ског по сто ја ња 
на шег на ро да. Ипак, нео п ход но је ука за ти да се 
сми сао Бо жи ћа не ис цр пљу је у исто риј ском се ћа њу, 
не го да је овај пра зник жи вот но зна ча јан за сва ки 
на ра штај и за сва ког чо ве ка. Оби ча ји је су са став ни 
део сва ког пра зни ка, али је нео п ход но да из њих 
из ву че мо по у ку и сми сао, а не да оби ча ји пред ста
вља ју пу ко из вр ша ва ње од ре ђе них рад њи. Та ко се 
до га ђа да се због оби ча ја жи во то дав ни сми сао овог 
пра зни ка че сто пре ви ђа и за бо ра вља.

Про сла вља ње пра зни ка Хри сто вог Ро ђе ња тре ба 
у сва ком чо ве ку да про бу ди осе ћај вер ског пре по
ро да и да га ја сно усме ри ка прак тич ном хри шћан
ском жи во ту. Тај прак тич ни хри шћан ски жи вот је 
за пра во вр лин ски жи вот без ко јег је не мо гу ће да се 
чо век уса вр ша ва, јер ње го ва ве ра оста је са мо мр тво 
сле до ва ње од ре ђе ној док три ни. Ве ра без вр ли не 
мо гла би се по и сто ве ти ти са иде о ло шким уче њи ма 
ко јих у са вре ме ном све ту има мно го. Ја сно је да 

Пра во сла вље ни је иде о ло ги ја, не го жи вот по Је ван
ђе љу на осно ву ко га љу ди мо гу да нас пре по зна ју као 
исти ни те пра во слав не вер ни ке. За то је ва жно да на ше 
про сла вља ње Бо га и сла вље ње пра зни ка нај пре по ка
же мо кроз вр ли не.

Го спод Исус Хри стос нам је сво јим лич ним при ме
ром, жи во том и де ли ма ука зао шта су вр ли не и где је 
њи хо во ме сто у чо ве ко вом жи во ту. Жи ве ћи вр лин ским 
и све то та јин ским жи во том чо век се охри сто вљу је та ко 
да сва ње го ва де ла на ла зе сво је ис пу ње ње у лич но сти 
Го спо да Ису са Хри ста. Упра во из тог раз ло га нео п ход
но је по че ти го во ри ти о вр ли на ма на овај дан ка да је 
Хри стос по стао чо век и за по чео на ше спа се ње. Да кле, 
Бо жић је сво је вр сни по че так на шег вас пи та ва ња у вр
лин ском жи во ту. Ка да го во ри мо о вр ли на ма, ја сно је 
да је њи хов број нео гра ни чен и да вр лин ско жи вље ње 
за ви си од сва ког по је дин ца и ње го вог од но са пре ма 
дру гом, али нео п ход но је да се ука же на чи ње ни цу да 
су од свих вр ли на да на шњем чо ве ку нај зна чај ни је три: 
ве ра, на да и љу бав, ко је пред ста вља ју три ре ал но сти 
ко је су нео п ход не чо ве ку у свим вре ме нима, за то што 
је он оро бљен сво јом жи вот ном ве за но шћу за до бра 
овог све та, док ве ру, на ду и љу бав че сто до жи вља ва као 
не што спо ред но у свом жи во ту. Ипак, чо век да на шњи
це тра ба да ви ди да на ве де не вр ли не је су су штин ски 
бит не за ње го во по сто ја ње. Ову исти ну нај пре тре ба да 
ви ди мо у пра зни ку Бо жи ћа.

Са овим же ља ма и мо ли твом Бо го мла ден цу Хри сту, 
же ли мо вам, дра га де цо ду хов на, из о би ље Бо жић ног 
ми ра, сло ге и љу ба ви, по здра вља ју ћи вас Бо жић ним 
по здра вом:
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Ро ђе ње Го спо да на шег Ису са Хри ста нај ве ће је 
чу до не ба и зе мље, исто ри је и веч но сти (Пр ва Ти мо
те ју 3, 16). Овај ве ли ки до га ђај чо век мо же пој ми ти 
са мо ве ром и чи стим ср цем. Сво ју љу бав пре ма на
ма Бог је по ка зао сла њем свог Је ди но род ног Си на 
у овај свет и та ко пред веч ни Син Бо жи ји по ста је 
исто риј ски Син чо ве чи ји, да би нас љу де, ко ји смо 
до Ње го вог до ла ска се де ли у та ми и сен ци смрт
ној, учи нио си но ви ма Бо жи јим. О зна ча ју до ла ска 
Го спо да Хри ста у свет Све ти Гри го ри је Па ла ма ка
же: „Ова пло ће ње Бо га Ло го са до не ло је на ма љу ди
ма не ис ка за на бла га, па и са мо Цар ство не бе ско.“ 
Пра зник Бо жи ћа нам ја сно го во ри да се ро ђе њем 
Хри сто вим не бо и зе мља сје ди њу ју у јед но. За то у 
цр кви о Бо жи ћу и пе ва мо: „Не бо и зе мља да нас су 
сје ди ње ни јер се Хри стос ро дио. Да нас се Бог на 
зе мљи ја вио, а чо век се до не ба уз ди гао. Да нас је, 
због чо ве ка, ви дљив у те лу Онај ко ји је по при ро ди 
не ви дљив. Сто га Му и ми ода је мо сла ву ан гел ским 
ус кли ком: Сла ва на ви си ни Бо гу, а на зе мљи мир.“

Бог се ова пло тио да би мо гао да ка же о се би и о 
на ма ону по след њу исти ну, ко ја нам се ни ка ко дру
га чи је ни је мо гла от кри ти: да не ма ви ше про ва ли је 
ко ја де ли Бо га и чо ве ка; не ма не са вла ди вих пре
пре ка за су срет из ме ђу Бо га и чо ве ка – очи у очи, 
ли цем у ли це. Ра ди тог су сре та Го спод је си шао на 
зе мљу и по стао чо век, про по ве дао Цар ство Бо жи је, 
ле чио људ ске бо ле сти, пре тр пео му ке и смрт на кр
сту, вас кр сао из мр твих и ваз нео се на не бе са.

Нај ве ће чу до Бо го о ва пло ће ња је у то ме што се 
оно, до го див ши се јед ном у исто ри ји, из но ва об
на вља у сва ком чо ве ку ко ји при ла зи Хри сту. Ми 
та јан стве но Хри ста сре ће мо у мо ли тви, ка да от кри
ва мо да је Бог до шао да се усе ли у нас и ис пу ни нас 
сво јим жи во но сним при су ством. Ми Хри ста су сре
ће мо у Ев ха ри сти ји, ка да при че стив ши се Те лом и 
Кр вљу Хри сто вом, осе ти мо да је на ше соп стве но 
те ло про же то Ње го вом Бо жан ском енер ги јом. Ми 
су сре ће мо Хри ста у на шим бли жњи ма, ка да ви ди
мо да у сва ком од њих си ја лик Бо жи ји. Ми су сре
ће мо Хри ста у на шем сва ко днев ном жи во ту, ка да 
у бу ци и вре ви од јед ном чу је мо Ње гов глас ка ко 
нас зо ве. Упра во се та ко Он из но ва ја вља у ду ша ма 
хи ља да и хи ља да љу ди и ме ња и пре о бра жа ва чи
тав њи хов жи вот, чи не ћи од не вер ни ка вер ни ке, од 
гре шних све ти те ље.

Шта је сми сао и циљ чо ве ка на зе мљи, шта је свр ха 
ње го вог под ви га, свих ње го вих ду хов них и мо рал них 
на по ра? 

Од го вор на ова пи та ња, као и на пи та ње сми сла и 
ци ља Ова пло ће ња Си на Бо жи јег, да је нам Све ти апо
стол Па вле: „А кад до ђе пу но ћа вре ме на, по сла Бог Си
на сво је га, ко ји се ро ди од же не, ко ји би под за ко ном, 
да ис ку пи оне ко ји су под за ко ном, да при ми мо уси
но вље ње“ (Га ла ти ма 4, 4–5). Хри стос је, да кле, до шао у 
овај свет да све љу де учи ни си но ви ма Бо жи јим. Сто га 
се ми, за хва љу ју ћи том уси но вље њу, на у че ни од са мог 
Го спо да, пре све га на Ли тур ги ји, али и у сва кој при ли
ци обра ћа мо Бо гу као сво ме оцу ре чи ма Оче наш.

Ово је раз лог да схва ти мо ка ко је циљ чо ве ко вог 
жи во та на зе мљи, од но сно је ди на свр ха чо ве чи јег по
сто ја ња  бо го си нов ство. „А ка да смо де ца, и на след
ни ци смо: на след ни ци, да кле, Бо жи ји а су на след ни ци 
Хри сто ви; по што с њим стра да мо да се с њим и про
сла ви мо“ (Ри мља ни ма 8, 17). Бо го си нов ство је, пре ма 
то ме, нај ве ћи иде ал хри шћа ни на, иде ал ко ји се мо ра 
не пре кид но оства ри ва ти и до ка зи ва ти (срав ни Пр ва 
Јо ва но ва 3, 1–3). На то нам ука зу је це ло куп но Је ван
ђе ље, а пре све га ро до слов Го спо да Ису са Хри ста, ко ји 
све до чи и до ка зу је да Син Бо жи ји, оста ју ћи оно што 
је био, по ста је и оно што ни је био. Оста ју ћи исти ни ти 
Бог, по ста је исти ни ти чо век. Ти ме је све љу де ко ји су у 
Ње га по ве ро ва ли учи нио си но ви ма Бо жи јим. Јер, ако 
је мо гу ће да Син Бо жи ји по ста не Син чо ве чи ји, он да је 
исто та ко мо гу ће да и си но ви чо ве чи ји по ста ну си но ви 
Бо жи ји по бла го да ти. „Ви ди те ко ли ку нам је љу бав дао 
Отац, да се де ца Бо жи ја на зо ве мо и бу де мо; за то нас 
свет не по зна је, јер ње га не по зна“ (Пр ва Јо ва но ва 3, 1). 
На ше бо го си нов ство је по сле ди ца Ова пло ће ња Бо га и 
по ка зу је се као нај ви ша про ја ва љу ба ви Бо жи је пре ма 
чо ве чи јем ро ду.

За што је до шао Син Бо жи ји на зе мљу? 
До шао је да об ра ду је сва ког чо ве ка, сва ко људ ско 

би ће у свим ве ко ви ма и у свим све то ви ма, до нев ши на 
зе мљу це ло не бо, све не бе ске и веч не вред но сти: веч ну 
исти ну, веч ну прав ду, веч ну љу бав, веч ни мир и веч ни 
жи вот. Да нас се де си ло оно што је ка сни је по све до чио 
је ван ђе лист Јо ван, љу бље ни уче ник Го спо да Ису са 
Хри ста: „И Ло гос по ста де те ло и на ста ни се ме ђу на ма, 
и ви де смо сла ву ње го ву, сла ву као Је ди но род но га од 
Оца, пун бла го да ти и исти не“ (Јо ван 1, 14).

За што је до шао Син Бо жи ји на зе мљу? 

До шао је да до не се љу бав ме ђу љу де. Истин ска 
хри шћан ска љу бав је сте основ но на че ло људ ског 
жи во та, на че ло дру штве ног жи во та, на че ло жи во та 
уоп ште. Хри сто ва љу бав је сте по ри ца ње свих ви до
ва его и зма, па за то је ди но она из ба вља из отров не 
та ме са мо љу бља, охо ло сти и са мо жи во ста. Је ди
но Хри сто вом љу ба вљу, тим са вр ше ним чо ве ко
љу бљем, усло вље на је хар мо ни ја, ка ко у чо ве ко вој 
лич но сти, та ко и у људ ском дру штву. Љу бав ко јом 
Хри стос љу би људ ски род је сте је ди но сред ство ко
јим чо век мо же пра вил но устро ји ти свој од нос пре
ма сви ма и све му у овом све ту. Хри сто ва љу бав је 
је ди ни са вр ше ни за кон за људ ски жи вот. „И ко ји 
год бу ду жи ве ли по овом пра ви лу, мир на њих и 
ми лост“ (Га ла ти ма 6, 16). Јер је Спа си тељ ре као: „И 
ка ко хо ће те да ва ма чи не љу ди, чи ни те та ко и ви 
њи ма“ (Лу ка 6, 31). У ових не ко ли ко ре чи из ра же
но је це ло Је ван ђе ље. Овим је Спа си тељ обе ле жио 
пут и на чин ко јим се пред о ку ша Цар ство Бо жи је у 
чо ве чи јем жи во ту.

Хри стос је, на да ље, мир наш. Сво јим ми ром 
Хри стос је по ми рио ва се ље ну, дав ши сви ма под
јед на ку при ли ку да се из ми ре у Ње му. За то апо стол 
Па вле и кли че: „Не ма ви ше Ју деј ца, ни Је ли на, не
ма ви ше ро ба ни сло бод но га, не ма ви ше му шког 
ни жен ског, јер сте ви сви је дан (чо век) у Хри сту 
Ису су“ (Га ла ти ма 3, 28); те су та ко хри шћа ни бра ћа 
ме ђу со бом.

Мир је, бра ћо и се стре, јед на од нај че шћих ре чи 
ко ју на ла зи мо у Но вом За ве ту. Ми ром све за по чи ње 
и ми ром се све за вр ша ва. Сво ју ис ку пи тељ ску ми
си ју Спа си тељ за по чи ње ми ром: „Сла ва на ви си ни 
Бо гу, и на зе мљи мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља“ 
(Лу ка 2, 14), об ја ви ше све ту ро ђе ње Го спо да ан ђе ли; 
и са њи ма мно штво вој ске не бе ске хва ли ли су Бо га. 
Го спод је ми ром по здра вљао и ми ром от по здра вљао 
и са по зи вом на мир од се бе ис пра ћао. Са бла го сло
вом ми ра од сво јих уче ни ка се ра ста вио, ре кав ши 
им: „Мир вам оста вљам, мир свој да јем вам; не да
јем вам га као што свет да је. Не ка се не збу њу је ср це 
ва ше и не ка се не бо ји“ (Јо ван 14, 27–28). И апо стол 
Па вле сва ку сво ју по сла ни цу за по чи ње и за вр ша ва 
по здра вом ми ра хри шћа ни ма до тич них Цр ка ва. Са 
по зи вом на мир за по чи ње и Све та Ли тур ги ја.

Мир је, бра ћо и се стре, ста ње ср ца и ду ше. Љу
ди, оп те ре ће ни сво јим уну тра шњим раз до ри ма и 


