
ће мо „обе ле жи ти” пра зник сва ке го ди не, али не
ће мо раз у ме ти за што се Хри стос ро дио у скром ној 
ат мос фе ри ви тле јем ске шта ле, ни ти ће нам би ти 
ја сно шта то зна чи Веч ни жи вот.

На у чи мо са ми се бе и јед ни дру ге да жи вот про
ми шља мо са ви ше ра до сти и од го вор но сти и да ви
ди мо јед ни дру ге у пу но ћи уза јам ног ува жа ва ња и 
оп ти ми зма. Та да ће на ше пра зно ва ње Бо жи ћа би ти 
ви ше стру ко пло до но сно, јер не ће би ти све де но са
мо на фор мал не рад ње ти па „ва ља се”, не го ће мо 
раз у ме ти сми сао оно га што ве ром про сла вља мо. 
Бо жић је пра зник но вог жи во та, пра зник по ро ди це, 
пра зник нај леп ших и пра вих вред но сти ко је да нас 
све ви ше за по ста вља мо. Бо жић не тре ба да бу де 
ко мер ци јал ни пра зник ли шен спа со но сног сми сла. 
Он ни је ни са мо пу ко се ћа ње на ро ђе ње Хри сто во 
уз уку сна је ла. Бо жић је по нов но ро ђе ње Хри сто во у 
на шим до мо ви ма и у на шим ср ци ма. Пре по знај мо 
овај дан као по нов ну шан су за ра ђа ње ве ре у на ма. 
Ро ђе ње Хри сто во је и пра зник ра ђа ња љу ба ви у на
ма и на шим по ро ди ца ма. То пли на у пе ћи ни где се 
ро дио Хри стос да нас је сте то пли на на шег до ма за 
ко ју смо од го вор ни ис кљу чи во ми. Не до зво ли мо да 
нам до мо ви и ср ца за хлад не. За греј мо јед ни дру ге 
љу ба вљу и про на ђи мо у овом пра зни ку пу то каз за 
жи вље ње у мо дер ном жи во ту. У по ро ди ци се жи ви 
ве ром и по ве ре њем јед них у дру ге. Кључ жи во та је 
у по ро ди ци и то пли ни по ро дич ног до ма ко је је без 
ве ре те шко одр жа ти. Бо жић је но ви по че так ко јим 
нас Го спод опет и опет и мно го пу та бла го си ља, што 
по себ но тре ба да пре по знајемо у да ни ма ка да про
сла вља мо Ро ђе ње Си на Бо жи је га.

По тру ди мо се, бра ћо и се стре и де цо ду хов на, да 
про сла ви мо овај нај ве ћи до га ђај у исто ри ји це ло
куп ног ство ре ног све та – Ро ђе ње Си на Бож јег као 
чо ве ка Ису са Хри ста, Спа са на шег – она ко ка ко 
по у ча ва Све ти Гри го ри је Бо го слов: „бо го до лич но”, 
а не „па ни ги рич но”, што ће ре ћи, пре све га бо го слу
жбе но, ли тур гиј ски, а не са мо уз је ло, пи ће и му зи
ку. Јер ли тур гиј ско сла вље ње до га ђа ја из исто ри је 
на шег спа се ња зна чи ак тив но уче шће у тим до га
ђа ји ма. Син Бож ји је си шао у свет и по стао чо век 
да би се свет и ми сје ди ни ли с Њим и обо жи ли се. А 
то се оства ру је је ди но у Све тој Ли тур ги ји. Сва ки пут 
ка да слу жи мо Све ту Ли тур ги ју уче ству је мо у це ло

куп ној исто ри ји спа се ња: сје ди њу је мо се са Пр во ро ђе ним 
Го спо дом Хри стом, су де лу је мо у Ње го вом стра да њу, вас
кр са ва мо са Њим и по ста је мо жи те љи Цар ства Не бе ског 
кроз Ње гов Дру ги слав ни до ла зак. Да нас на Бо жић, по
себ но се се ћа мо до га ђа ја Ро ђе ња Го спо да Ису са Хри ста 
ра ди на шег спа се ња не за бо ра вља ју ћи при том и оста ле 
до га ђа је. Ли тур ги ја је у исто вре ме, дра га бра ћо и се стре 
и де цо ду хов на, и бла го дар ност на ша Све тој Тро ји ци за 
све што је за нас учи ње но. За то да нас, на Бо жић, за бла
го да ри мо Бо гу кроз Ли тур ги ју, јер је то је ди на истин ска 
бла го дар ност Бо гу ко ја ће тра ја ти у све ве ко ве.

Ако се Бог кроз сва ова де ла из исто ри је спа се ња не
пре ста но се ћа нас, он да и ми на Бо жић тре ба да се се ти мо 
бла го сло ва ко јим нас Го спод да ру је пре ко ро ђе ња сва ког 
де те та као но вог жи во та и да му на то ме за бла го да ри мо. 
Бо жић нас, та ко ђе, по зи ва да се се ти мо свих оних ко ји 
су да нас глад ни и жед ни, и да им да мо ба рем за ло гај 
хле ба. На Бо жић тре ба да се се ти мо и оних ко ји не ма ју 
кро ва над гла вом. Да се се ти мо бо ле сни ка и оних ко ји се 
не се бич но тру де око њих и да се мо ли мо за њих. Да се 
се ти мо свих уцве ље них и ожа ло шће них ко ји су из гу би
ли сво је нај ми ли је и нај дра же од ове опа ке бо ле сти ко ја 
ха ра це лим све том. Да се мо ли тве но се ти мо и оних ко ји 
жи ве у не ми ру са со бом и са дру ги ма, са же љом да им 
Но во ро ђе ни Хри стос по да ри мир, мир у ср ци ма, мир у 
по ро ди ци, мир у дру штву. Тај мир и њи ма и на ма, је ди но 
мо же да ти Бог ми ра и љу ба ви.

Са овим ми сли ма и же ља ма че сти та мо свом све штен
ству, мо на штву и свим вер ни ци ма Епар хи је шу ма диј ске 
Бо жић не пра зни ке по здра вља ју ћи јед ни дру ге све ра до
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Хри сто во ро ђе ње је пре лом ни до га ђај у исто ри ји 
све та јер се та да Бог по и сто ве тио с чо ве ком. Та да 
је и људ ска при ро да про сла вље на и уз диг ну та до 
са мог Бо жан ског пре сто ла. По ми ри ли су се не бо и 
зе мља, Бог и чо век. Сла ве ћи да нас Ро ђе ње Бо го чо
ве ка Го спо да Ису са Хри ста, пре све га, опро сти мо 
јед ни дру ги ма и ка жи мо као брат бра ту: „Мир Бож
ји, Хри стос се ро ди!” По ка жи мо да је смо и да мо
же мо би ти на род љу ба ви Бож је, на род ко ји у свим 
ис ку ше њи ма ово га ве ка мо же би ти ве ран и ча стан.

Осим што до но си ве ли ку ра дост ула ском у свет, 
Хри стос до но си и да је мир Бож ји, раз де љу је Се бе 
као мир. За то Бо жић но пра зно ва ње и по чи ње мо по
здра вом: Мир Бож ји, Хри стос се ро ди! Ти ме из ра
жа ва мо сво ју пла ме ну же љу и на су шну по тре бу да 
се мир Бож ји усе ли у сва ко га од нас, али и ме ђу нас, 
де цу Бож ју, на сле ђе Ње го во у ово ме све ту: пр во као 
Жи вот на шег жи во та, Све тлост све та, Исти на и Пут, 
а по том и све оста ло жи во но сно и спа со но сно.

Хри стос је наш мир ко ји 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. Због то га апо стол Па вле кли че да не ма ви ше 
Је ли на ни Ју деј ца, ро ба ни сло бод ња ка, вар ва ри на 
ни ски та, но су сви јед но у Хри сту (Га ла ти ма 3, 28). 
Мир је, бра ћо и се стре, нај че шће упо тре бља ва на 
реч у Све том Пи сму Но вог За ве та. Све се ми ром 
за по чи ње и ми ром за вр ша ва. И Сво ју ис ку пи тељ
ску ми си ју Спа си тељ за по чи ње овом реч ју: 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).

Ро ђе ње Го спо да об ја ви ли су све ту ан ђе ли Го спод
њи и мно штво вој ске не бе ске хва ле ћи Бо га. Бог је 
си шао ме ђу нас да оба сја оне ко ји се де у та ми; да 
упра ви но ге на ше на пут ми ра (Лу ка 1, 79). Го спод 
наш је ми ром по здра вљао и ми ром от по здра вљао и 
с по зи вом на мир од Се бе ис пра ћао. С бла го сло вом 
ми ра ра стао се од Сво јих уче ни ка. У опро штај ној 
бе се ди мир Свој им је оста вио. 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), ве ли им.

Све ти апо стол Па вле сва ку по сла ни цу за по чи ње 
по здра вом и по зи вом на мир и, опет, сва ко обра ћа
ње хри шћа ни ма за вр ша ва при зи ва ју ћи мир у жи во
те њи хо ве: Бла го дат вам и мир од Бо га Оца на ше га и 

Го спо да Ису са Хри ста (Ефе сци ма 1, 2). С по зи вом на мир 
за по че та је и ова Све та Бо жић на Ли тур ги ја, као што и сва 
дру га бо го слу же ња и об ре ди по чи њу с по зи вом на мир. 
Увек кад чу је мо „У ми ру Го спо ду се по мо ли мо”, по слу ша
мо и по чи ње мо да се мо ли мо. Мо ли мо се за ви шњи мир, 
то јест за мир са не ба, за мир ко ји је од Бо га. Мо ли мо се за 
мир све га све та и сје ди ње ње свих у ми ру. Све та Ли тур ги ја 
за вр ша ва се бла го сло вом све ште ни ка и по зи вом да мир 
ко ји смо у Ли тур ги ји сте кли по не се мо и ра ши ри мо ме ђу 
сви ма са ко ји ма се срет не мо. За то на кра ју Ли тур ги је и 
ка же мо: „У ми ру изи ђи мо.”

Мир Бо жи ји је, бра ћо и се стре и де цо ду хов на, ста ње 
ср ца и ду ше. Ср це и ду ша, обре ме ње ни гре хом и злом во
љом и оп те ре ће ни ло шим ми сли ма, не мо гу се ја ти мир. 
Не мир ни чо век на шег до ба тре бао би пр во да се обра ти 
Бо гу и да од Ње га за до би је бла го слов ви шњег ми ра. Сре
ће мо и ла ко пре по зна је мо љу де ко ји су сво јим ду ша ма 
на шли мир. Бо гу хва ла, има их и ме ђу на ма, да нас и ов де. 
Чо век по ми рен са Бо гом и со бом, ши ри мир и око се бе, 
док чо век ко ји ни је из ми рен са Бо гом и со бом ши ри не
мир око се бе. У чо ве ку ко ји но си мир Бож ји у се би све je 
ши ро ко, он мо же да сме сти у се бе цео свет. А оном ко ји 
жи ви са не ми ром све je те сно, ску че но  у ње му не ма ме
ста за дру го га. За та кве Све ти апо стол Па вле ка же: Ни је 
ва ма те сно у на ма, не го је ва ма те сно у ср ци ма ва шим 
(Дру га Ко рин ћа ни ма 6, 12).

Због све га ово га го во ри мо да је Бо жић пра зник ми ра 
и ра до сти и на шег по ми ре ња и из ми ре ња са Бо гом и са 
бли жњи ма. Бо жић нас по зи ва на из ми ре ње са сви ма са 
ко ји ма смо у за ва ди да би се мир Бож ји усе лио у на ше 
до мо ве. Ако ли не ко ми сли да се сва ђа, ми та кво га оби ча ја 
не ма мо, ни ти Цр кве Бо жи је, ве ли за нас хри шћа не Све ти 
апо стол Па вле (Пр ва Ко рин ћа ни ма 11, 16). Па на ста вља: 
На мир нас је по звао Бог (Пр ва Ко рин ћа ни ма 7, 15), јер 
Бог ни је Бог не ре да не го ми ра (Пр ва Ко рин ћа ни ма 14, 33). 
Још нам за по ве да: Ста рај те се да има те мир са сви ма и 
све тост без ко је ни ко не ће ви де ти Го спо да (Је вре ји ма 12, 
14). Ове ре чи нас оба ве зу ју да се ста ра мо за оно што до
при но си ми ру и уза јам ном на прет ку (Ри мља ним 14, 19) 
да би нас Но во ро ђе ни Хри стос за сво је при хва тио.

Бо жић је пра зник ко ји нас стал но под се ћа да раз ми
шља мо о све му што је Го спод Исус Хри стос учи нио за 
нас, по чев ши од ње го вог ро ђе ња и жи во та ме ђу на ма, па 
пре ко стра да ња, вас кр се ња, ваз не се ња и сла ња Све тог 
Ду ха на апо сто ле и Цр кву. То је пут ко јим се до ла зи до 

спо зна је, зна ња и на су шне по тре бе да Го спод Исус 
Хри стос не ми нов но тре ба да по ста не на ше ср це и 
наш жи вот.

Бо жић је ве ли ка тај на ко ја се от кри ва сва ко ме по 
ме ри ње го ве ве ре и по чи сто ти ње го вог ср ца. Њи хо
ву чи сто ту мо ра мо за шти ти ти од не чи стих ути ца
ја. За то што су па сти ри бде њем и бри гом шти ти ли 
сво ја ста да, ан ђео Го спод њи њи ма ће ја ви ти да се 
Спа си тељ ро дио. Убр зо су и са ми угле да ли но во
ро ђе ног Бо го мла ден ца (Ма теј 2, 11; Лу ка 2, 15–18). 
Сим бо ли ка по ве зи ва ња Ро ђе ња са па сти ри ма је ја
сна: кад би смо стра жи ли над сво јим ср цем, над 
сво јим умом, над сво јим же ља ма, над сво је вр сним 

„ста дом” на ших по ми сли, осе ћа ња, као што су но ћу 
па сти ри чу ва ли сво ја ста да и ми би смо се удо сто ји
ли да нам се ја ви ан ђео Бож ји. И сам Го спод би нам 
се ја вио! Као што су па сти ри па зи ли на ста до, та ко и 
ми тре ба да па зи мо на сво је по ступ ке, на сво је ре чи, 
на сво је ми сли, на сво ја осе ћа ња. И као што су па
сти ри те ра ли ву ко ве и ло по ве од свог ста да, та ко би 
и ми тре ба ло да ода гна  мо од свог ср ца сва ку рђа ву 
ми сао, мут но осе ћа ње, злоб ну же љу и та ко би на ше 
ср це од пр ља ве пе ћи не пре тво ри ли у храм Бож ји у 
ко јем би се стал но ра ђао Го спод Хри стос.

Бо жић ре чи то до но си спо зна ју шта је жи вот, по
у ча ва нас да је он бо ји ште. Бо ји ште ве ре, ме сто где 
се чо век бо ри и тру ди за Веч ни жи вот. Жи вот на 
зе мљи мо же мо сма тра ти основ ном шко лом у ко јој 
се при пре ма мо за Жи вот веч ни. Ми смо на Бо жић 
упо зна ли Хри ста као са вр ше ног Бо га и са вр ше ног 
чо ве ка. Али, то је са мо по че так. Глав но је жи ве ти 
Хри стом – и са мо је то пут ка спа се њу. A да би се 
жи ве ло Хри стом, тре ба се нај пре ду хов но ро ди ти 
од Хри ста.

Бо жић на ра дост ни је исто вет на са ве се љем чи је 
је тра ја ње огра ни че но вре ме ном и ме стом, јер је то 
до га ђај ко ји не пре ста но тра је осми шља ва ју ћи све 
на ше од но се. То би сва ки ис кре ни вер ник тре ба ло 
да раз у ме и упра жња ва у свом жи во ту, јер са мо на 
та кав на чин се ле ги ти ми ше као оства ре ни хри шћа
нин. Ле пи су Бо жић ни оби ча ји, али ако су све де ни 
са мо на тра ди ци ју без сми сле ног раз у ме ва ња по
ру ке ко ју но си у се би пра зник, пре ти опа сност по
јед но ста вљи ва ња и уоп шта ва ња. Aко овог да на не 
раз у ме мо уз ви ше ност сва ког људ ског жи во та, ми 


