Беседа Владике Артемија на Бадње вече 2017. године, у
манастиру Светог Јована Крститеља у Љуљацима
У име Оца и Сина и Светога Духа!

Ево браћо и сестре, Господ нам дарује још једну годину, дарује
да поново сретнемо Богомладенца Христа који се пре две
хиљаде и нешто година, у ову ноћ родио у пећини Витлејемској.

Сутра је Његов дан рођења. Црква је одредила да се за тај
припремамо постом и молитвом шест недеља, светом тајном
покајања и исповести, чувањем од свакога греха, чињењем
свакога добра. Јер само тако Господ ће пристати да уђе у наше
душе, у наша срца. Као што онда у Витлејему не беше место где
ће се Света Богомајка сместити и родити Сина Свога, тако и ми
данас да будемо спремни, не као онда да мора Господ поново да
се потуца по разним угловима и пећинама овога света да би
нашао себи кров над главом.
У нашој души, у нашем срцу, браћо и сестре, треба да влада пуна
љубав коју је Он донео са собом на земљу: љубав према Богу,
љубав према ближњима својима, љубав међу свим народима,
који толико данас ишчекују да се испуне оне анђелске речи:
''Слава Богу на висини, а на земљи мир, међу људима добра
воља!''

Празник Божића, посебно Бадње вече, у нашем народу окићено
је предивним народним обичајима, сечењем Бадњака, паљењем
Бадњака, уношењем сламе, све нас то подсећа на ону
витлејемску ноћ када се Господ родио у пећини.
Храстово дрво је једно од најздравијих дрвета и оно
симболизује Господа Христа. Његова светлост Бадњака подсећа
нас на светлост науке Христове коју су свети апостоли пронели

широм света, а слама, природно, подсећа нас на јаслице у које је
Господ био положен, у јасле на слами после свога рођења. Све то
чини нас припремљене радосним, да можемо макар на тај
начин да учествујемо у том чудесном догађају где је Бог постао
човек и сишао на земљу. И од тада, с нама је Бог увек и до века.
Празнику Божића, празнику Бадње вечери највише се радују
наша деца јер осећају да се рођени Богомладенац, да је
најсличнији њима и они Њему, и зато га они са таквом радошћу
дочекују, пијучући по слами, дочекују и примају у себе.
Нека Господ благослови све вас који сте вечерас дошли на ову
свету молитву, освећење Бадњака, да учествујемо радосни у
певању песми Бадњаку, и после да се одморимо и сутра на
Светој Литургији наставимо наше славље. Нека Господ даде
снаге духовне и телесне, да будемо и останемо оно што јесмо,
прави православни хришћани који чувају своју Веру
Православну. Амин.''

