
Беседа владике Артемија на Бадње вече 2018. године у
манастиру Светог Јована Крститеља у Љуљацима

У име Оца и Сина и Светога Духа!Каква светлост вечерас, каква радост обухвата срца наша, браћои сестре, јер нам се ноћас рађа Богомладенац Христос, Спаситељрода људскога.Данас је Бадњи дан, а вечерас се Бадње вече назива у нашемнароду. Српски народ је једини који има Бадњак и обред у везињега. Симболика Бадњака и сламе коју уносимо у наше домове иу наше храмове показују уствари сву суштину самога празникаБожића. Господ Христос долази са неба као зрно горушичинокоје се спомиње вечерас у Светом Јеванђељу. И оно се рађа каоМладенац у витлејемској пећини, а онда разраста се и постајевелико дрво на коме птице станују на његовим гранама. Товелико дрво, браћо и сестре, које Господ помиње, јесте уствариЊегова Света Црква која се разрасла по целој земаљској кугли.Нема места, нема државе, без обзира какво је устројство њено,без обзира на многе друге религије које тамо постоје - по свимтим местима постоје и цркве Христове, православне, чак и наФилипинима и у Аустралији и на свим другим местима имеГосподње се проповеда и Црква Његова врши своју мисију. Јер,Господ је основао Цркву Своју, даровао јој Своју благодат, свететајне и врлине да се у њој и њоме спасавају људске душе. То је тозрно мало горушичино које се ноћас рађа и у нашим душама и унашим срцима. И као што је Он испунио целу васељену и Господкоји се рађа у нама треба да обухвати и испуни наше људскобиће, наше тело, нашу душу, наше срце, наше мисли, нашу вољу



и све што нас чини човеком да буде освећено и просвећеноХристом Богомладенцем.А вечерас се помиње и квасац који каже, стави жена у три копањебрашна док све не ускисне. Шта је квасац, што се вечераспомиње? То је наука Богочовека Христа коју је Он оставио уЦркви Својој, Његово Свето Јеванђеље. То је оно што цео родљудски прожима и има задатак да ускисне цело брашно. А те трикопање брашна представљају, уствари, род људски.Тако, драга браћо и сестре, вечерас смо овде, помолисмо се Богузаједно. Сада ћемо извршити освећење Бадњака и онда као иранијих година, свечано налагање. Ове године Бог се побринуода имамо украшен Божић обилним снегом, јер ранијих година,некада, Божић без снега није имао ону чар коју је, наши старипричају, ранијих година и времена имао. Ево, Господ нам поновоту лепоту Божију дарује да се у њој веселимо и радујемо.После освећења Бадњака, сви ћете сићи доле иза цркве где ћебити Бадњак наложен на ватру, где ће се отпевати побожнепесме Бадњаку, где ће се деца радовати и тражити, додуше, поснегу бонбоне и орахе које буду свештеници бацали. Али и то јерадост што је у нашим домовима радимо када славимо - нашиотац или мајка уносе, а деца пијучу и радују се. Коме се радујудеца? Радују се Богомладенцу Христу, своме великом пријатељу,јер осећају деца да је, уствари, Божић њихов дечији дан, њиховдечији празник, јер се родио њихов највећи Пријатељ иПомоћник да узрасту у добре хришћане, у добре људе.Нека Господ прими наше вечерашње молитве и даје нам снаге ида сваке године у што већој радости и у што већем броју



дочекујемо овај дивни празник Господа Христа, Његово СветоРођење и остале празнике који следују после њега.Нека Господ благослови све вас који сте по овоме снегу успелида дођете, надам се и сутра на свету Литургију да ћемо битизаједно. Амин.


