
У име Оца и Сина и Светога Духа 

Сретно вам Бадње вече, браћо и сестре!  

Ево и ове године дочекасмо најрадоснији хришћански празник, празник 
доласка Сина Божијег на земљу, као Спаситеља света, Спаситеља рода 
нашег људског. Сваке године, на Бадњи дан, на Бадње вече, ми се 
окупљамо у својим породицама, јер Божић је пре свега породични 
празник, а онда и у својим храмовима, где заједничком молитвом 
славословимо Онога Кога су анђели прославили песмом, у ноћи 
витлејемској када се Христос родио у Пећини витлејемској, са песмом: 
„Слава Богу на висини и на Земљи мир међу људима, добра воља.“ 

Оно што људима данас у овом свету фали браћо и сестре, јесте управо тај 
мир небески, који доноси Господ Христос са Собом, на земљу и добра 
воља међу људима, али, нити мира, нити добре воље на земљи може бити 
без правог славословља Бога. Зато на прво место долази „слава Богу на 
висини“, па отуда онда долази, мир међу људима и добра воља у људима. 

И ове године ми смо се сабрали овде у овом малом храму Божијем, да 
дочекамо Бадње вече, да дочекамо рођење Христово са молитвом, са 
Литургијом, са захвалношћу Њему, који је напустио свој Царски престо и 
сишао да буде са људима, да живи са људима, да људе научи, поучи и 
покаже им пут како треба живети овде на земљи, да бисмо припремили 
себе за житеље Царства Небеског. Ради тога је човек створен, ради тога је 
послат на ову земљу, да поживи једно одређено време и да онда пређе у 
живот вечни, који је Господ са собом донео и људима даровао. 

На српском бадњаку, ми грејемо наше душе и осветљавамо наш ум, да 
бисмо правилно схватили значај Божића, значај рођења Христовог, да би 
Он постао светиљка која нам осветљава пут у овом животу, на нашем 
усхођењу ка Царству Небеском.  

Нека би Господ дао молитвама свете Богородице, која се удостојила да 
буде мајка Оваплоћенога Бога, да нам роди Сина Божијег, а Спаситеља 
нашег, нека би њеним светим молитвама Господ удостоjио нас да 
проживимо овај живот свој, овде на земљи, богоугодно, да дочекујемо и 
прослављамо не само Божић, него и све хришћанске празнике онако 
како света света Црква прописује, и да тако живећи и вршећи заповести 
Божије удостојимо се Царства Небескога, да тамо као и овде на земљи 
славимо Оца, Сина и Светог Духа, кроза све векове и сву вечност. Амин. 

Нека је још једном срећно и Богом благословено ово Бадње вече! 


