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ХРИСТОС СЕ РОДИ! 
 

Драга Браћо и Сестре у Христу, 

 

Да ли постоји нешто величанственије него кад се дели радост рођења бебе?  Ова радост 

нас посећа на Божју доброту и љубав за нас, јер је Он нас створио по Његовој сличности  

и лику.  Како неко не може да види Бога у лицу једне бебе?   Када славимо празник 

рођења Господа и Спаситеља нашег Исуса Христа потсећамо се на то да је дошао у 

облику човека, у исто време је Бог. 

 

Христос не би долазио, да је људски род био савршен.  На жалост, наша пала природа 

спречава нас да будемо савршени и због тога  се неостварујемо.  Бог нас бодри да будемо 

савршени као што је Он. Ми морамо путовати тежим путем премда знамо да савршени као 

Христос не можемо постати. Христос је дошао у људском облику  да би смо се могли 

лакше поистоветити са њим и да би нам својим примером показао како да спасемо наше 

душе. 

 

Нико не остане невина беба заувек.  Сви порастемо и пред нама су свакаква искушења 

изазвана страстима.  Због тога нам је Христос - Бог и човек у исто време, показао како да 

се бранимо од ђаволских искушења и како је само са Богом могуће ући у духовни рат.  

Наш први корак у овом процесу је да будемо крштени.  Кроз крштење добијамо Дар 

Светога Духа – Благодат Божју – која нам омогућава да останемо на божијем путу иако 

понекада скренемо са њега. 

 

Дан пре Богојављења – празник Христовог крштења – је у календару забележено као 

Крстовдан и није случајно да пада пре Богојавељења.  Крштени смо у име Свете Тројице – 

Оца, Сина и Светога Духа – и знамење крста је стављено на нас са уљем и миром.  Заиста, 

Крст је символ наше победе, победе демона који нас нападају. 

 

Христос је дошао и рекао да будемо као деца, да бисмо наследили Царство Божије.  Као 

његова деца ми смо принуђени да дођемо к Њему, нарочито када смо млади.  Гледајући 

себе у огледало закључићемо да више не изгледамо као бебе, првенствено због брига овог 

света која су ставила маску преко нашег првобитно невиног лица.  Божја благодат 

покушава да се покаже, док се ми мучимо да оперемо нашу гордост која нас води у грех.  

 

Христос је пример нама, јер је за време Његовог боравка на овој земљи, показао начин 

како да се понашамо и шта је угодно Богу и шта води до нашег спасења. Можемо наћи 

много примера у животима Божијих угодника наше Православне Цркве који су буквално 

„сијали као сунце“ док су живели на земљи.  Ако тежимо скромном животу можемо 

вратити нашу првобитну сличност, можемо опет бити као бебе – невини и богоугодни. 

 

Нека се Бог смилује на нас и вама подари благослевену и успешну нову 2008. годину! 

 

Ваш недостојни молилац пред Богомладенцом, 

 

О. Илија Балаћ 

Јануар 2008 


