
Сретно Бадње вече браћо и сестре! 

Ево и ове године дочекасмо ову чудесну, тајанствену ноћ уочи 
Божића. У току целе године то је ноћ највећих чудеса, и највећих 
тајни Божијих. Данас, односно ноћас појављује се чудесна звезда 
која објављује рођење Христово. Јављају се Анђели пастирима са 
песмом: „Слава Богу на висини, а на земљи мир међу људима 
добра воља“. Пастири изненађени и обрадовани хитају 
Витлејемској пећини да виде шта се то тамо догодило, што им 
Анђео каже.  

Света Дјева Богородица милује своје новорођено чедо, 
Богомладенца Христа. Јосиф и он је ту, и он се радује радошћу 
неисказаном што је изабран да буде заштитник ове велике тајне. А 
и ми браћо и сестре ево сабрани смо овде вечерас, да учествујемо 
заједно са целом васионом са небом и земљом, у тој небивалој 
радости. И не само ми овде, него сви Православни Хришћани 
вечерас у својим домовима дочекују Господа Христа, симболично 
кроз уношење бадњака и сламе, које подсећа на догађаје у 
Витлејемској пећини.  

Слама која је била у јаслама у које је Богомладенац положен, 
бадњак који је тада горео загревао хладну Витлејемску пећину. И 
овај бадњак и ова слама које ми уносимо у наше домове, има то 
симболично значење да нам каже да је дошао Господ као светлост 
у свет, као светлост што од Бадњака обасјава целу просторију где је 
на огњишту наложен, тако је и Господ Христос својим учењем 
обасјава свакога човека који долази на свет. Ево вечерас дакле и 
ми смо овде сабрани, да прославимо тај радосни догађај, да 
учествујемо у њему. Да будемо учесници, а не само да се сећамо 
тога, него то се и вечерас са нама овде збива.  

После овога овде Богослужења коме смо присуствовали, Богу се 
молили, сад ћемо испред Цркве да осветимо велики бадњак, који је 
овај манастир припремио, и да га одмах наложимо на ватру да 
видимо сјај његов, да нас обасјава његова светлост, као што Господ 
треба да обасја наше душе и наша срца својом Божанском љубави, 
и својим Јеванђељским учењем. Нека је још једном срећан Бадњи 
дан, и сретно Бадње вече сада и увек и у векове векова. Амин. 


