
исти ни ти чо век, Бо го чо век Исус Хри стос. Од тог дав ног 
ви тле јем ског до га ђа ја све је у чо ве ко вом жи во ту но во, 
исто та ко као што је и ово био не по но вљив и је дин ствен 
до га ђај у исто ри ји (Дру га Ко рин ћа ни ма 5, 17). Бог се 
не рас ки ди во сје ди њу је са чо ве ком и ко год се у кр ште
њу и ми ро по ма за њу ро ди од Ду ха Све то га син је Очев, 
исти на не по при ро ди као Хри стос, већ по бла го да ти и 
уси но вље њу (Га ла ти ма 3, 26). Ра ђа се но ви чо век од Ду ха 
Све то га, за спа се ње и веч ни жи вот. И та ко, сам Бог кроз 
Ова пло ће ње, а за тим и на ша ве ра, уз ди жу чо ве ка, и то 
сва ког чо ве ка, на нај ве ће мо гу ће људ ско до сто јан ство – 
да бу де про ја ва Бо жи је при сут но сти у све ту. 

Не бо зем ну исти ну да је пр во Го спод за во лео нас, а да 
смо ми по зва ни да на ту љу бав од го во ри мо хри шћан ским 
жи во том, по све до чи ли су на ши све ти пре ци, по ка зав ши 
нам да се у ова квој исто ри ји, у ова квом све ту и ова квом 
вре ме ну у ко ме жи ви мо, би је бит ка за Цар ство не бе ско. 
Утвр ди ли су нас у ве ри да се под ви гом ула зи у веч ни 
жи вот и да, уко ли ко на тај на чин при ђе мо жи во ту, не ма 
по дво је но сти на Цар ство не бе ско и цар ство зе маљ ско. 

Хри стос је ре као: „Ни сам до шао да до не сем мир, не
го мач“ (Ма теј 10, 34). Хри стос је са не ба до нео мир на 
зе мљу. Ње гов мир ни је као наш мир, као што Хри стов 
мач ни је исто што и на ше ис пра зно ју на че ње и на си ље. 
Хри стос нам не на ме ће мир, тра жи да га ми при ми мо 
во ле ћи без гра нич но јед ни дру ге, во ле ћи и оне ко ји нас 
мр зе. За то ка же да нам не до но си мир, јер не ће на си ље 
над на шом сло бо дом; ми тре ба да не се бич но шћу оства
ри мо мир узи ма ју ћи мач љу ба ви та ко што ће сва ко од 
се бе од се ца ти мр жњу. Тај мач, мач ко јим од се ца мо тру
лост мр жње у се би, а не ко јим се уби ја мо ме ђу соб но, 
до но си нам Хри стос, а мир нам да је та ко што га ми без 
при ну де при ма мо. За то, на о ру жај мо се ма чем љу ба ви 
ко ји од се ца сва ко зло у на ма, ка ко би смо ствар но има ли 
мир у се би и ме ђу со бом. Хри шћан ски жи вот је стал на 
бор ба са со бом. Све ти Оци пра ви хри шћан ски жи вот на
зи ва ју „ми ро ва ње у љу ба ви Бо жи јој“, ин си сти ра ју ћи на 
стал ном на пре до ва њу у под ви гу по бе де над се бич но шћу 
и са мо жи во шћу. То је ве ли ка бор ба са со бом у не пре ста
но сти се бе да ва ња.

На Бо жић је Бог за гр лио сво јим веч ним Бо жан ским 
за гр ља јем чо ве ка, људ ску, све чо ве чан ску при ро ду и кроз 
њу све ви дљи ве и не ви дљи ве све то ве. Од та да па за у век, 
ни смо са ми у ва си о ни, ни смо из гу бље ни. За то и ми о 
Бо жи ћу за гр ли мо сва ко људ ско би ће, а по себ но оне ко
ји стра да ју, бо лу ју, па те; оне ко ји су ожа ло шће ни јер су 
из гу би ли сво је ми ле и дра ге у овим не во ља ма ко је су 
сна шле и нас и цео свет. Да нас за бла го да ри мо Бо гу што 

про сла вља мо Ње го во Ро жде ство, а исто та ко за бла го да ри мо 
Бо го мла ден цу Хри сту, на шим ле ка ри ма и свом ме ди цин
ском осо бљу ко је се не се бич но тру ди да по мог не сва ком 
чо ве ку, че сто и по це ну соп стве ног жи во та. За бла го да ри мо 
свим љу ди ма од пр вог до по след њег ко ји до при но се да се 
убла жи ова не да ћа, ујед но мо ле ћи се Бо го мла ден цу Хри сту 
ко ји је по бе дио свет да и ми ве ром у Ње га по бе ди мо ова 
ис ку ше ња. 

Љу бав Бо го мла ден ца Хри ста оба ве зу је нас да вас, де цо 
на ша ду хов на, све по зо ве мо и за мо ли мо да у овим те шким 
вре ме ни ма за све ко ли ки род људ ски, чу ва те сво је здра вље 
и свој жи вот и да чу ва те дру ге на на чин ка ко то про пи су ју 
здрав стве не ор га ни за ци је. Та ко чи не ћи, ви не по ка зу је те 
од су ство ве ре или ма ло вер је, већ све до чи те да по шту је те 
све ти њу жи во та, да во ли те бли жње и љу би те Го спо да ко ји 
је сам жи вот. 

По зи ва ју ћи вас на ту и та кву љу бав, за сно ва ну на ве ри, 
али и на ве ру за сно ва ну на љу ба ви, мо ли мо се но во ро ђе ном 
Бо го мла ден цу да бла го сло ви ва ше до мо ве, ва ше по ро ди це и 
ва шу де цу. Мо ли мо се Го спо ду да бла го сло ви Наш пре сто
ни град Кра гу је вац, као и сва ки град, се ло и крај Епар хи је 
шу ма диј ске. Мо ли мо се Го спо ду да бла го сло ви сав наш на
род и да се се ти на ше бра ће и се ста ра из гна них са њи хо вих 
ве ков них ог њи шта на Ко со ву и Ме то хи ји и дру гих кра је ва 
и да им Бог по да ри му дро сти, сна ге и тр пље ња да из др же 
на пу ту Бо жи јем и ис тра ју и до че ка ју да се вра те сво јим до
мо ви ма и да у њи ма па ле бад ња ке и про сла вља ју пра зник 
ми ра, љу ба ви и ра до сти.

Са тим же ља ма и мо ли тва ма Ви тле јем ском Бо го мла ден
цу Хри сту, из во ру ми ра, ра до сти и до бре во ље, по зи ва мо вас 
да у ми ру и љу ба ви, са Бо гом и љу ди ма, про сла ви мо Ро ђе ње 
Хри сто во, по здра вља ју ћи јед ни дру ге ра до сним Бо жић ним 
по здра вом:
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Кад се Го спод Исус ро ди од Све те Дје ве све се про све тли. 

Док па сти ри на по љу бди ју, а ма ги се кла ња ју и ан ђе ли пе ва ју, 
Ирод је уз не ми рен – јер се Бог ја вио у те лу, Спас ду ша на ших. 

(Ка си ји на Бо жић на сти хи ра)



Ис кре ни хри шћан ски до жи вљај да је Пас ха нај сјај
ни ји, а Бо жић нај ра до сни ји пра зник, нај не по сред ни је се 
по твр ђу је у пе сма ма Бо жић не слу жбе кроз до ми ни ра ју
ћи стих: „Сла ва на ви си ни Бо гу, а на зе мљи мир!“ Овим 
ра до сним ус кли ком се по ка зу је да су не бо и зе мља на 
Бо жић сје ди ње ни јер се Бог на зе мљи ја вио, а чо век до 
не ба уз ди гао, да је због чо ве ка ви дљив у те лу Онај ко ји је 
по при ро ди не ви дљив. Да нас се „Реч ова пло ћу је, али се 
од Оца не одва ја, ан ђе ли и па сти ри за јед но сла ве“.

До га ђај ка да се све ту от кри ла тај на Бо жи ја „ко ја је 
би ла скри ве на од по ста ња све та и на ра шта ја“ (Ко ло ша
ни ма 1, 26), ка да се Бог Ло гос ова пло тио да би об но вио 
на шу од гре ха ове шта лу при ро ду, веч на је те ма и ин спи
ра ци ја ци ви ли за циј ског то ка: про ро ци Ста рог За ве та су 
про ро ко ва ли о том до га ђа ју, Но ви За вет је то опи сао са 
не пре ва зи ђе ном јед но став но шћу, све ти Оци и бо го сло
ви су на не у по ре див на чин про ни кли у ње гов са др жај, 
хим но гра фи и ме ло ди су ис пле ли из у зет не по хвал не 
хим не, ико но гра фи ви ше знач не пред ста ве, про зни пи
сци и пе сни ци су на пи са ли див не при по вет ке, при че и 
пе сме, фи ло со фи су би ли ин спи ри са ни овом тај ном ко ју 
је на род на по бо жност до жи ве ла и до жи вља ва у бо го слу
же њу, пре да њу и оби ча ји ма. Све ово ску па пред ста вља 
нео пи си ву и дра го це ну ри зни цу од ве ко ва скри ве не тај
не, ко ја је по сед све чо ве чан ски, по сед ва се ље не, али и 
сва ког чо ве ка и сва ке ду ше по на о соб. 

На рав но, у на ше вре ме, дух све та уда љу је чо ве ка од 
су шти не овог пра зника и од ње го вог све то та јин ског из во
ра, чи ме се гу би из ви да цр кве ни са др жај, па и из вор ни 
сми сао Бо жи ћа. Ме ђу тим, за оне ко ји же ле да ду хов но 
до жи ве Бо жић и да очи сте сво је ср це бо го на дах ну тим 
сти хо ви ма бо го слу жбе них хим ни, до ла зак Бо жи ћа је 
увек пред ста вљао је дин ствен и не по но вљив до жи вљај. 
Они не пре кид но иш че ку ју да чу ју по ру ку ан ђе ла: „Гле, 
бла го ве стим вам ра дост ве ли ку, ко ја ће би ти свим на
ро ди ма, да се да нас ро дио Спа си тељ, Ко ји је Хри стос 
Го спод, у гра ду Да ви до ву“. Чо век же ли да отво ри сво је 
ср це, без окле ва ња и по ми сли сум ње, ка ко би по др жао 
па сти ре, пре по знао глас ан ђе ла, по слу шао Бо жан ску по
ру ку и по хи тао да се по кло ни ве ли ком Бо гу као но во ро
ђе ном Де те ту у јед ној си ро ма шној пе ћи ни. У нај леп шој 
пе ћи ни ста ро га све та. 

Ве ли ки отац Цр кве, Све ти Јо ван Зла то у сти, го во ре ћи 
о пра зни ку Бо жи ћа, ка же: „По штуј те, бра ћо, да не пра
знич не, по нај ви ше дан Ро ђе ња Хри сто вог; јер ко Ро ђе ње 
Хри сто во на зо ве мај ком свих пра зни ка, тај не ће по гре
ши ти“ за то што из пра зни ка Ро ђе ња Хри сто вог из ви ру 
сви пра зни ци као ре ке из из во ра. 

А Гри го ри је Па ла ма, све ти тељ све тло сти, на сле де ћи на
чин нам при бли жа ва Ро ђе ње Хри сто во: „Не бој те се, ка же, 
јер вам ево ја вљам ра дост ве ли ку ко ја ће би ти све му на ро ду 
(Лу ка 2, 10). Шта је то да кле би ло, и ка ква је та ва се љен ска 
ра дост? По слу шај до кра ја пе сму бла го ве сни ка и са зна ћеш, 
јер ка же: Мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља, јер је Бог, Ко ји се 
раз гне вио на људ ски род и пре дао га стра шном про клет
ству, до шао у те лу да би им до нео Свој мир и по ми рио га 
са нај у зви ше ни јим Оцем.“ О то ме ко ли ко је ово Ро ђе ње 
је дин стве но и за што се мир ко ји до но си Бо жић раз ли ку је 
од свет ског ми ра, Па ла ма ка же: „Иако је Бог мно ге на зи вао 
си но ви ма, са мо је је дан био ’по Ње го вој во љи’ (Ма теј 3, 17), 
као што је и мно го пу та да ри вао Свој мир, али је са мо је
дан онај мир са ко јим је сје ди ње но и Ње го во бла го во ље ње 
и ко ји се кроз ова пло ће ње Го спо да на шег Ису са Хри ста као 
са вр шен и не про мен љив да ру је сва ком на ро ду и сва ко ме ко 
га же ли.“ У ду ху Бо жи ћа жи ве са мо они ко ји жи ве у љу ба ви 
јед ни са дру ги ма, сход но ре чи ма Све тог апо сто ла Па вла 

„Под но се ћи јед ни дру ге, и опра шта ју ћи јед ан дру го ме ако 
ко има ту жбу на дру го га; као што Хри стос опро сти ва ма“ 
(Ко ло ша ни ма 3, 13). 

Бо жић је дан у ко ме смо ми љу ди Жи во ме Бо гу при не ли 
Пре чи сту и Све ту Де ву: „Чу до над чу ди ма у те би гле да ју ћи 
твар се ра ду је, јер си за че ла без се ме на и ро ди ла си не из ре
ци во оно га ко га вођ ство ан ђе ла ви де ти не мо же. Ње га мо ли 
за ду ше на ше.“ Зе мља му је при не ла пе ћи ну, не бо – зве зду, 
му дра ци са Ис то ка – зла то, та мјан и смир ну. Без број на по
ко ље ња хри шћа на кроз ве ко ве, са би ра ју ћи се око Ње го вог 
име на, око Ње го вог Те ла и Ње го ве Кр ви, при но си ли су Му 
сво ја ср ца, се бе и јед ни дру ге на дар, сво ју ду шу и сво је те ло, 
свој труд, свој под виг, сво ју љу бав, сво ју ве ру, сво ју на ду, сво
је би ће. Ми ли о ни оних ко ји су у Хри ста по ве ро ва ли, Ње га 
су при ми ли и Њи ме за до би ли за лог бе смрт ног жи во та; они 
ко ји су се упо ко ји ли у Ње му – по кој су на шли, а они ко ји су 
жи ве ли и ко ји жи ве у Ње му  ра дост, на ду и исти ну на ла зе. 
До нео нам је Го спод мир не бе ски, осве штао нас је, осве тлио 
исти ном Сво јом, све тим бо го по зна њем Сво јим, по да рив ши 
нам Сво ју Цр кву, Сво је Те ло као дом, као стуб и твр ђа ву 
исти не. Да ми у њој и кроз њу Ње га по зна је мо, Њи ме се 
про све тљу је мо, Ње го ву на у ку учи мо, по Ње му жи ви мо, у 
Ње му уми ре мо и Њи ме да вас кр са ва мо у жи вот веч ни, у 
Цар ство не бе ско. 

Бо жић нам от кри ва сми сао жи во та. Бог по ста је чо век да 
би смо се ми љу ди обо жи ли, да би смо по ста ли бо го ви по бла
го да ти ис пу нив ши сво је би ће пу но ћом Бо жан ске бла го да ти. 
Ово ни је хри шћан ски мак си ма ли зам, ни ти ан тро по ло шка 
уто пи ја. То је ре ал ност жи во та у Хри сту. То је ду хов на ре

ал ност ко ја је дар Бо жи ћа и за то не сме мо да до зво ли мо 
да нас ишта од ово га све та одво ји од љу ба ви Бо жи је. 

Ко раз у ме сми сао Бо жи ћа, на ћи ће и до бар раз лог да 
бу де сре ћан, за до во љан и успе шан без об зи ра на окол
но сти и по те шко ће, зна ју ћи да се до то га до ла зи ства
ра ла штвом, а не че ка њем да се не што до го ди. Ве ром 
спо зна је мо да је љу бав Бо жи ја у те ме љу ово га пра зни ка, 
јер Бог се ра ђа од Де ве да би спа сао чо ве ка, а не да нас 
за пре па сти сво јом по ја вом. Он је увек ту, ства ра не пре
ста но, а не са мо шест да на. Вр ху нац све га је оно што 
се до га ђа у Ви тле је му: „Јер  Бог  се  ја ви  у  те лу  они ма  
ко ји  се де  у  мра ку  и  сен ци,  ро див ши  се  од  же не. Пе
ћи на и ја сле Га при хва та ју, па сти ри чу до раз гла ша ва ју, 
ма ги са Ис то ка у Ви тле јем да ре до но се, а ми, не до стој
ним усти ма, угле да ју ћи се на ан ђе ле, хва лу му ода је мо: 
Сла ва на ви си ни Бо гу, а на зе мљи мир“ (Са мо гла сна сти
хи ра на ве ли ком по ве чер ју). Ова ан ђел ска пе сма оста је 
жи вот ни сми сао ве ре и по кре ће чо ве ка у ства ра ла штво. 
По ди же нас из пре жи вља ва ња у ства ра лач ку ди на ми ку 
жи во та у ве ри. 

Ко не же ли или ни је спо со бан да бла го да ри, ве ро ват
но не мо же ни шта од хри шћан ске ве ре да до ку чи (Пр ва 
Со лу ња ни ма 5, 8; Фи ли мо ну 4, 6). Мно ги сма тра мо да 
ни ко ме ни шта ни смо ду жни и да нам све при па да по 
на шим соп стве ним за слу га ма. У том слу ча ју не ду гу је мо 
ни шта сво јим ро ди те љи ма и пре ци ма, дру штву у ко ме 
жи ви мо, бли жњи ма са ко ји ма жи ви мо, а по нај ма ње смо 
ду жни Бо гу. Та ко се ма ни фе сту је жи вот ни етос крај ње 
са мо жи во сти ко ји пре по зна је мо и у вре ме ну у ко ме жи
ви мо. A ите ка ко смо ду жни и пре ци ма, и ро ди те љи ма, и 
дру штву чи ји смо део, а по себ но Бо гу. „Јер Бог та ко за
во ле свет да је Си на сво је га Је ди но род но га дао, да сва ки 
ко ји ве ру је у ње га не по ги не, не го да има жи вот веч ни“ 
(Јо ван 3, 16). Отац нам Сво га Си на да де, не као пла ту и 
на гра ду за наш труд, већ као не за слу же ни дар Ње го ве 
љу ба ви, јер „та ко за во ле свет“. За то, сла ве ћи Бо жић, ми 
се увек из но ва под се ћа мо на ту не из ре ци ву и све про жи
ма ју ћу Бо жан ску љу бав и про сла вља мо љу бав ко јом нас 
је Бог за во лео пре на стан ка све та и ко јом нас веч но во ли 
у Си ну Сво ме љу бље ном, од Ду ха Све то га и Пре све те Де
ве ро ђе ног, ра ди нас, на шег спа се ња и жи во та веч но га. 
Во ли мо јед ни дру ге љу ба вљу ко ја не тра жи сво је, ко ја се 
не гор ди, ко ја све тр пи и све му се на да. 

Син Бо жи ји при ма људ ску при ро ду и у ви тле јем ској 
пе ћи ни се ра ђа и по ла же у ја сле не пре ста ју ћи да би ва 
Бог, по ста ју ћи пот пу ни чо век. Нај ве ћа тај на на ше по бо
жно сти је то да нам се Бог ја вио у те лу (Пр ва Ти мо те ју 3, 
16). Од Ду ха Све тог и Ма ри је Де ве ра ђа се исти ни ти Бог и 


