
† ЛУ КИ ЈАН
МИ ЛО ШЋУ БОЖ ЈОМ

СРП СКИ ПРА ВО СЛАВ НИ ЕПИ СКОП
ЕПАР ХИ ЈЕ ОСЕЧ КО ПОЉ СКЕ И БА РАЊ СКЕ,

СВЕ МУ СВЕ ШТЕН СТВУ, ПРЕ ПО ДОБ НОМ МО НА ШТВУ 
И СВИ МА СИ НО ВИ МА И КЋЕ РИ МА ПО ВЕ РЕ НЕ 

НАМ БО ГОМ СПА СА ВА НЕ ЕПАР ХИ ЈЕ –  
БЛА ГО ДАТ, МИ ЛОСТ И МИР ОД 

НОВОРОЂЕНОГ ГО СПО ДА НА ШЕ ГА ИСУ СА ХРИ СТА
УЗ РА ДО СНИ БОЖИЋНИ ПО ЗДРАВ:

МИР БОЖЈИ – ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ВАИСТИНУ СЕ ХРИСТОС РОДИ!



ВидесмоСветлостистинску,
примисмоДухаНебескога;
нађосмоверуистиниту,

клањамосеНераздељивој
ТројицииЈединосуштној

(ЛитургијаСв.ЈованаЗлатоуста)

РођењеТвоје,
ХристеБоженаш,

обасјалојесвет
светлошћубогопознања...

(Божићнитропар)

ХРИСТОССЕРОДИ!
ВАИСТИНУСЕРОДИ!

Драганашадуховначеда,

ДанашњимвеликимисветимДаномРође
њаИсусаХриста,СинаБожјег–Божићомдожи
вљавамоигледамоистинскуСветлост,Светлост
којапросвећујеиосвећујесвеисвакога.

Уз божићне песме и молитве, уз пламен
свеће и бадњака, у топлини дома свога, поред
божићњег огњишта, преобразимо свој дом у
заједницу Бога и човека. Тако ћемо уз помоћ
НоворођеногСпаситеља,срцезналца,истинском
љубављулакшеисвеобухватнијегледатинасве
људе,безобзиранатокојуверуисповедајуиком
народу припадају. Љубав према новорођеном
Спаситељу Христу чини да у човеку, као дете
туБожјем,видимосвогаближњега,дананаро
де гледамо каонаБожју породицу, Божју децу.
Збогтога,браћоисестре,саосећајмоједнипре
мадругима,премаближњима,премаонимакоји
пате,премаонимакојисунатешкимфизичким
пословима, према сиротима и убогима, глад
нима и жеднима... Поред саосећања, покажи
моиделатнуљубав.Пружимоимнесаморечи
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утехе, већи видљивупомоћ.Уовимтешкими
оскудним временима никоме није лако. Свима
је тешко. Некоме више, некоме мање. Уз Бож
јупомоћиискренухришћанскуљубавможемо
многопомоћиједнидругима.Лептаполептаи,
ето,потребитимавеликапомоћ.

НећеућиуЦарствоБожјеоникојинепре
станоговоре:Господе,Господе...већоникојичине
дела милосрђа, дела љубави... Носите бремена
једандругога,итакоиспунитезаконХристов(Гал
6,2),саветујеСветиапостолПавле.

Божић – Рођење Христово донело је вас
целом свету, а посебно хришћанима, велику
радост.Радујтесеивеселитесе...(Мт5,12),пору
чује Господ Христос у Беседи на гори. Многи
ћепомислитии запитатисе:ималиразлога за
тоданасуовомсмутномвременуоптерећеном
разнимнесрећама: ратовима, природнимнепо
годама,болестима,мржњоммеђуљудима,сусе
дима,напослу,удому...Помислилибисмодазло
владасветом.Изаиста,АпостолХристовопоми
њедаовајсветузлулежи(1.Јов5,19).

Но,ипоредсвегатога,имамногоразлогаза
радост.АнђеоГосподњиблаговестисанеба:Не
бојтесе,јервам,ево,јављамвеликурадосткоја
ћебитисвемународу(Лк2,1011).Радујмосејед
нидругима.Унесимоунашеживоте,унашусва
кодневицу,уживотедругихпунољубави,мира,
спокојства.Видећете,доживећетевеликурадост,
радостнеизмериву,радостдавањасебезадобро
других. Слава Божја привлачи и умива човека
радошћу.НијелирадостзбогрођењаСинаБож
јегнајвећарадостназемљиимеђуљудимадобре
воље? Пренесимо ову радост у своје домове, у
својусвакодневицу,усвојеживоте,међусуседе.
Радујмо се сусрету са људима, са својима бли
жњима,паитамогдерадимо,свудаинасваком
месту.Радујтесеивеселитесе,јерјевеликапла
тавашаканебесима (Мт5,12),поручујеГоспод
ИсусХристос.
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ДрагабраћоуХристу,браћохришћани,

Божићнипоздрав:МирБожји,Христос се
роди! Ваистину се роди! прихватају хришћани
целевасељене.Насвиманамаједаприхватимо
објављенимирсанебаназемљуиунесемодобру
вољумеђуљуде,усведруштвенеслојеве,позива
јућиихнапутИстинеиСпасења.Каохришћани
смопозванидасузбијамосвеоноштојесабла
жњивомаизанајмањегамеђунама.Нисунам
потребниникаквипрописиипрограми заовај
спасоноснипутирад,поштосусвионивећобја
вљени у вечној Божанској књизи Спаситељева
учења,укњизиБожјегазакона–Светомписму.
ХристовазаповестољубавипремаБогуиљубави
премаближњима(Мт5,4345)упућујенасдаволи
монесамонашепријатеље,већинашенеприја
теље.„Овимбожанскимпоукамаољубавиучвр
стићемо и учвршћујемо темељ нашег заједни
штва,нашегискреногбратства,слогеувршењу
дужностиудухујеванђелскихпоука“,поручиоје
давнихгодинаблаженопочившипатријархсрп
скиВарнава.

Децонашадуховна,

Останимо у вери Светих Отаца наших.
Утврђујмо се њоме и живимо по њој. Будимо
оданиЦрквисвојој,родусвоме, језикуиписму
нашем, култури којој припадамо, чије плодо
ве издашно користимо у своме свакодневном
животу.Тукултуру,прожетукњигомстаростав
номисачуваномдревномвером,ненапуштајмо
нипокојуцену.Христос,чијајеречинаукапро
светлилаиоплеменилакрозисторијунашебиће,
учинилагаједостојнимЛикаБожјегиЊегових
Светих.

Дужни смо и позвани, браћо и сестре, да
верунашихпрадедовадоказујемоипотврђујемо
исправнимморалнимживотом;да свимсвојим
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бићемприпадамонашојсветосавскојправослав
нојЦркви.Спасоносноједасеунашимхрамо
вима крштавамо, исповедамо, причешћујемо,
венчавамо.Узмолитвенашихдуховнихпастира
дужнисмоданашемилеидраге,уснулеуГоспо
ду,испратимоизсветогахрамаувечниживоту
ЦарствуБожјем.

НикадаиникаконезаборавимонашуКрсну
славу, славску икону, славски колач и славску
свећу, и нашемолитвене заступнике пред пре
столомСвевишњег.Незаборављајмонашегду
ховногоцаСветогаСаву,нашесветитеље,Свету
мајкуАнгелину,СветогСтефанаШтиљановића
имногедругеСветеизродасербскогаихристи
јанскога.НесамоСвете,памтимоивеликеумове
којисуизроданашега,апрославившисесвојим
умећима,улепшалисвет.

Да чувамо и служимо Цркви својој, роду
своме, отаџбини нашој, живећи у миру, слози
иљубавимеђусобомисасвимаљудимадобре
воље.УвекмолећиНоворођеногаСпаситељада
намбудепомоћникизаштитник.Каконаматако
исвимаоконас.Усвемуономечасномештојеи
миломеБогудраго.

Молимо се Новорођеном Спаситељу, Сину
Божјем,дасвимаљудимадобревоље,међукоје
спадатеиви,мојиепархиоти,мојадуховнадецо,
подаридоброздравље,срећу,напредакусвему,
слогу, љубав, мир, младима порода, старима –
благу старост.Да намниспошљеДухаСветога,
Утешитеља, који јеРизницадобара,Животода
вац,да сеуселиунасиданасочистиодсваке
нечистоте,духовнеителесне,иданасспасе!

Децонашадуховна,

Желимо да се божићна радост имирБож
јиуселиу свакихришћанскидом,у свакухри
шћанскудушу,удомовенашегмногострадалног
народанаКосовуиМетохији,каоиусвељуде–
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какобимир,љубав,слогаисвакодоброодмило
гаБогаиБогомладенцаХристазавладалиувас
целомсвету.

СРЕЋАНВАМБОЖИЋ
ИНОВОЛЕТОГОСПОДЊЕ2016!

МИРБОЖЈИ–ХРИСТОССЕРОДИ!
ВАИСТИНУСЕХРИСТОСРОДИ!

ДаноуЕпископскојрезиденцији
уДаљу,оБожићу2015.године

Вашмолитвеникпред
БогомладенцемХристом,

смерни
†ЕпископЛУКИЈАН



Штампа:ШтампаријаИздавачкефондације
Архиепископијебеоградскокарловачке

СрпскеПравославнеЦркве,Београд,КраљаПетра5
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