
 
Ј О В А Н

ПО МИ ЛО СТИ БО ЖИ ЈОЈ ПРА ВО СЛАВ НИ  
ЕПИ СКОП ШУ МА ДИЈ СКИ

СВЕ ШТЕН СТВУ, МО НА ШТВУ И СВОМ ВЕР НОМ 
НА РО ДУ ОВЕ БО ГОМ ЧУ ВА НЕ ЕПАР ХИ ЈЕ  

ШУ МА ДИЈ СКЕ, БЛА ГО ДАТ ВАМ И МИР ОД  
БО ГА ОЦА, БО ГА СИ НА И БО ГА ДУ ХА СВЕ ТО ГА 

УЗ СВЕ РА ДО СНИ ВАС КР ШЊИ ПО ЗДРАВ:

ХРИ СТОС ВАС КР СЕ!

Мно ге нас кри зе, му ке, глад, не во ље, не ма шти не 
и бе де да нас сна ла зе. Без ве ре и на де у рас пе тог и 
вас кр слог Хри ста, ко ји је ре као да нас не ће оста ви
ти, не ће мо мо ћи да их пре бро ди мо. Не ка ми бу де 
до зво ље но да се по слу жим јед ним при ме ром. Још 
дав но, до ла зио је у ма на стир Сту де ни цу Ђор ђе Сви
шћов, Рус, ро ђен у Ср би ји од Ру са еми гра на та, ко ји 
је био у вој сци Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко га су Нем
ци за ро би ли и од ве ли у стра шни ло гор Да хау, где је 
до жи вео мно ге му ке и пат ње, па нам је при чао: “Да 
ни сам ве ро вао у Вас кр се ње Хри сто во, не бих мо гао 
из др жа ти те стра хо те Да ха уа. Ни је то са мо фи зич ка 
му ка, не го и без на ђе. Још 1945, ка да су нас бом бар
до ва ли Нем ци, а на жа лост и са ве зни ци, и кад смо 
ги ну ли та ко ре ћи сва ко днев но, он да сам ви део на 
ли ци ма љу ди да ли су има ли ве ру у све тлост Вас кр
се ња. Они ко ји ни су има ли ве ру, би ли су из гу бље ни, 
мрач ног ли ца, из бе зу мље ни, јер их је страх од смр
ти над вла дао. Са мо ве ра и на да Вас кр се ња да је нам 
сна гу у стра да њу”, за вр ша ва Ђор ђе.

На ту и та кву ве ру и ја да нас, као ваш Вла ди ка, 
по зи вам сав бла го че сти ви на род Бо гом спа са ва не 
Епа ри је шу ма диј ске. Та ве ра, по на вљам, ни је ве ра 
у без на ђе, у иш че зну ће, у ни шта ви ло. То је ве ра у 
Жи вот веч ни, али у Жи вот веч ни ко ји ов де и са да за
по чи ње. За то по зи вам све љу де сво га Вла ди чан ства, 
по себ но мла де, да у Хри сту, у Цр кви Хри сто вој ко ја 
је Бо го чо ве чан ска за јед ни ца, уте ме ље свој жи вот. 
Са мо та ко и са мо ту на ћи  ће мир и ра дост за ко ји ма 
жу де. 

Знам да је мла дост нај леп ше, али и нај бур ни је 
до ба чо ве ко вог жи во та и упра во за то се ни ка да та ко 
сна жно као у мла до сти не ис ку ша ва сло бо да чо ве ко
ва. За то по зи вам све, а по себ но мла де, да сво ју сло
бо ду не жр тву ју уби лач ким ауто ри те ти ма ка кви су 
дро га и ал ко хол ко јим се угро жа ва здра ва при пре ма 
за све ти њу жи во та и бра ка. По зи вам сав на род слав не 
и дич не Шу ма ди је да се угле да ју на сво је прет ке и да 
се сми ре пред све ти њом и озбиљ но шћу жи во та, јер 
жи вот ни је са мо за ба ва, од но сно, жи вот се не мо же 
све сти са мо на за ба ву. Жи вот је стал на бор ба са свим 
оним што нас од Го спо да одва ја. Хри шћан ски жи вот 
је бор ба за до бро, а про тив зла и из о па че но сти ко је 
ви ди мо у се би, дру ги ма и за јед ни ци ко јој при па да
мо. Не за бо ра ви мо да је зло увек крат ког ве ка и са мо 

на из глед успе шно и бли ста во. За то на злу, лу кав ству, 
пре ва ри, не и сти ни, не тре ба за сни ва ти ни шта, по го
то ву не жи вот. По на вља мо, са мо ако се на Вас кр слом 
Го спо ду уте ме љи жи вот, мо гу ће је на ћи мир и ра дост, 
за ко јим сва ки чо век истин ски жу ди. 

Ка да је апо стол Фи лип ре као свом при ја те љу На
та на и лу да су на шли Ме си ју, На та на и ло је из ра зио 
сум њу, али га апо стол Фи лип по зи ва и ка же: До ђи и 
ви ди (Јо ван, 1, 45–46). Овај по зив и ја, дра га на ша 
де цо ду хов на Цр кве Бо жи је у Шу ма ди ји, упу ћу јем 
ва ма  до ђи те и ви ди те. До ђи те и до ла зи те у на ше 
хра мо ве, на свим бо го слу же њи ма узи мај те уче шће 
и при ше шћуј те се у Све тој Ли тур ги ји, ко ја је жи ва 
сли ка бу ду ћег Цар ства Бо жи јег. Уче ство ва ти у Све
тој Ли тур ги ји зна чи пред о ку ша ти већ са да и ов де 
пло до ве Бу ду ћег цар ства Ње го вог. Ту нај бо ље ви ди
мо да на ша хри шћан ска бу дућ ност не за ви си ни од 
те шких ма те ри ја них при ли ка ко је су ви дљи ве, ни ти 
од моћ ни ка ово га све та. И оно што је нај ва жни је, ту, 
у Све тој Ли тур ги ји ви ди мо да наш жи вот има сми сла, 
да на ша бу дућ ност има сми сла ко ји се не огра ни ча ва 
са мо на овај свет и век, већ се про ду жа ва у веч ност. 

У име тог сми сла и те ра до сти, при зи вам на све 
вас, де цо на ша ду хов на, све ра до сну све тлост и си лу 
Вас кр слог Бо го чо ве ка Го спо да Ису са Хри ста. По зи
вам вас да се да нас, и у све да не сво га жи во та, да не 
осми шље не Вас кр слим Го спо дом, ра ду је те. И за и ста, 
ра дуј те се, јер је смрт вас кр се њем Хри сто вим по бе
ђе на, јер је сва ки грех опро штен. Вас кр сну ра дост 
све до чи те сви ма око вас. Ра дуј те се, јер је ра дост 
Вас кр се ња на ма и да ро ва на, да би се од нас из ли ла на 
све ко ли ку тво ре ви ну Бо жи ју, на ко ју да нас при зи вам 
све о све ћу ју ћу си лу Вас кр се ња, ра до сно кли чу ћи са 
це лом ва се ље ном и са сви ма ва ма: 

ХРИ СТОС ВАС КР СЕ - ВА И СТИ НУ ВАС КР СЕ!

Ваш у Вас кр слом Го спо ду, 
Јо ван, Епи скоп шу ма диј ски

Да но у пре сто ном Нам гра ду Кра гу јев цу 15/2. 
апри ла 2012. го ди не. 



Тр чи те и све ту об ја ви те да уста де Го спод, ко ји је 
уни штио смрт, јер је Син Бо га, ко ји спа са ва род људ
ски (Ипа кој, глас 4). Овим ре чи ма цр кве ни пе сник 
нас по зи ва да до жи ви мо овај Пра зник над пра зни
ци ма и ово Сла вље над сла вљи ма ка да нам се још 
јед ном да је да у се бе при ми мо Ра дост ко јој не ма 
рав не на овој зе мљи, да при ми мо Све тлост ко ја се ни 
са чим не мо же упо ре ди ти: да осе ти мо, да ви ди мо, 
да по зна мо оно што, по ре чи ма Апо сто ло вим, око не 
ви де, ухо не чу и што не до ђе у ср це чо ве ко во, а што 
је Бог при пре мио за оне ко ји Га љу бе (Пр ва Ко рин ћа
ни ма, 2, 10).

Вас кр сли Хри стос је све ово при пре мио они ма 
ко ји ве ру ју да је Он вас кр сао и да нам је Сво јим вас
кр се њем отво рио вра та Ра ја. Хри стос је при пре мио 
све ово они ма ко ји Га љу бе, а не они ма ко ји Га мр зе, 
ко ји Га се од ри чу, или ху ле на Ње га, јер Он ни ти Се
бе, ни ти ишта сво је не на ме ће они ма ко ји Га не ће. 
А чим чо век ве ром по ка же љу бав пре ма Вас кр слом 
Хри сту, он да му Хри стос от кри ва и да ру је оно што 
је Бо жи је. 

У вре ме ну пре Хри ста, око људ ско не ви де ни Бо га 
у те лу, ни жи вот Бо га у те лу, ни де ла Бо га у те лу, не 
ви де ни веч ну Бо жан ску Исти ну у људ ском те лу, ни 
веч ну Бо жан ску Прав ду, ни веч ну Бо жан ску љу бав, 
ни оста ла веч на Бо жан ска са вр шен ства. Не ви де сву 
ту му дрост Бо жи ју у тај ни са кри ве ну. За то је Бо жан
стве ни Спа си тељ го во рио сво јим све тим уче ни ци ма: 
Бла го они ма ко је ви де што ви ви ди те. Јер вам ка жем 
за и ста да су мно ги про ро ци и пра вед ни ци же ле ли ви
де ти што ви ви ди те, и не ви де ше; и чу ти што ви 
чу је те, и не чу ше (Лу ка, 10, 23; Ма теј 13, 17). А да би 
уве рио Сво је уче ни ке, а пре ко њих и нас у Сво је вас
кр се ње, док су уче ни ци раз ми шља ли о ре чи ма же на 
Ми ро но си ца да су ви де ле Вас кр слог Хри ста и да им 
се Он ја вио, сам Хри стос им се при дру жу је и ка же: 
Ви ди те ру ке мо је и но ге мо је, да сам ја гла вом; опи пај
те ме и ви ди те; јер дух не ма ни те ла ни ко сти ју као 
што ви ди те да ја имам (Лу ка, 24, 39).

 Вас кр се ње Хри сто во нам све до чи о огром ној сна
зи са мо га Бо га. Ве ро ва ти у Вас кр се ње зна чи ве ро ва
ти у Бо га. Ако Бог по сто ји, ако је Он ство рио свет и 
има моћ над њим, Он има моћ и сна гу да вас кр сне 
мр тве. Ако не ма та кву сна гу, Он ни је Бог до сто јан на
ше ве ре и сла вље ња. Са мо Он ко ји је ство рио жи вот 

мо же да га вас кр сне по сле смр ти, са мо Он мо же да 
пре о кре не и укло ни жа о ку смр ти и по бе ду гро ба.

Хри сто во вас кр се ње је нај ве ћи до га ђај у исто ри ји, 
јер све до чан ство о вас кр се њу љу ди је сте глав но ве ро
ва ње у хри шћан ству. Осни ва чи свих дру гих ре ли ги ја 
су смрт ни ци, док је гла ва Цр кве Вас кр сли Хри стос. 
Вас кр се ње Хри сто во је об на вља ње људ ске при ро де. 
Ка да го во ри мо о Вас кр се њу, ми га не одва ја мо од 
Кр ста, бу ду ћи да су и Крст и Вас кр се ње два по ла 
ис ку ства осло бо ђе ња, као што се и мо ли мо у Цр кви: 
Кр стом Тво јим ра дост до ђе це лом све ту, сваг да бла
го си ља ју ћи Го спо да. Вас кр сњу Тво ме пе ва мо или пак 
Кр сту Тво ме кла ња мо се, Вла ди ко, и Вас кр се ње Тво је 
све то про сла вља мо. Као хри шћа ни има мо уте ху у 
то ме што зна мо да је Бог по стао чо век, да је умро за 
на ше гре хе и да је у тре ћи дан вас кр снуо, јер гроб 
ни је мо гао да Га за др жи.

У Пр вој по сла ни ци Ко рин ћа ни ма Све ти апо стол 
Па вле де таљ но нам об ја шња ва ко ли ко је бит но Хри
сто во вас кр се ње. Бу ду ћи да не ки љу ди у Ко рин ту ни
су ве ро ва ли у вас кр се ње мр твих, обра ћа ју ћи се њи ма 
Апо стол пре ко њих сви ма по ру чу је: А ако Хри стос 
ни је устао, он да је пра зна про по ви јед на ша, па пра зна 
и вје ра ва ша (Пр ва Ко рин ћа ни ма, 15, 14).

Вас кр се њем Сво јим Го спод је из па кла из вео људ
ски род и увео га у Рај. Го спод је из смр ти по ди гао 
род људ ски и уз нео га у бе смрт ност. Го спод је из 
ни шта ви ла, из не би ћа вас кр сао људ ско би ће у Жи
вот веч ни. Го спод је отео чо ве ка од ђа во ла и дао га у 
за гр љај Бо гу. То је Вас крс, ка же пре по доб ни Ју стин 
Ће лиј ски.

Шта нам је дао Го спод Хри стос Сво јим вас кр се
њем? Дао нам је Жи вот, Бе смрт ни жи вот, Веч ни жи
вот, ко ме смрт не мо же да на у ди. И Го спод је сва ко 
људ ско би ће пре тво рио у бе смрт ни ка. Ми хри шћа ни 
у ово ме све ту жи ви мо као вас кр сли мр тва ци, опет 
ка же отац Ју стин. То нај бо ље ви ди мо кроз Све то кр
ште ње ко јим се обла чи мо у Хри ста. А Све то кр ште ње 
ни је ни шта дру го не го, ка ко нас учи Све то је ван ђе ље, 
по гре бе ње са Го спо дом Хри стом и вас кр се ње са њим. 
И ми, кроз кр ште ње по гре ба ва мо се у Го спо да Хри
ста, ка ко се ве ли у див ним пе ма ма: Ју че се с то бом 
са хра них, по гре бох, а да нас вас кр са вам с то бом. Да, 
вас кр са ва ти са Хри стом, зна чи би ти хри шћа нин.

Без Хри сто вог вас кр се ња жи вот би био бе сми
слен, стра да ло би се без оправ да ња, па ти ло би се без 
ис ку пље ња. Ако Хри стос не уста  уза луд ве ра на ша, 
уза луд на у ка, уза луд фи ло со фи ја, уза луд стра да ња, 
уза луд  сав жи вот. Ко не пре жи ви ре ал ност рас пе тог 
Го спо да, не мо же пре жи ве ти ни ре ал ност вас кр слог. 
У вас кр се ње се ула зи кроз рас пе ће. А без вас кр се ња 
не ма спа се ња. Рас пе ће се не мо же за о би ћи. Да би 
чо век вас кр сао вас кр се њем Хри сто вим, тре ба нај пре 
да умре смр ћу Ње го вом. 

Ми ве ру је мо да ће мо са Хри стом вас кр сну ти и 
са Хри стом ући у Веч ни жи вот. Ни је то са мо ве ра у 
бе смрт ност ду ше, јер су и мно ги дру ги на ро ди ве ро
ва ли у бе смрт ност ду ше, не го ве ра у вас кр се ње чо
ве ка, у бе смрт ност це лог чо ве ка, и ду ше и те ла. За то 
и до жи вља ва мо смрт као тра ге ди ју, као не сре ћу, као 
ту гу, јер она раз два ја чо ве ка, раз би ја је дин ство ду ше 
и те ла. За то је Хри сто вим вас кр се њем по бе ђе на смрт, 
за то је ту га пре тво ре на у ра дост и за то нам је да ро ван 
Жи вот Веч ни.

Хри стос вас кр се, зе мљу по тре се, ту гу од не се, ра
дост до не се, пе вао је Све ти вла ди ка Ни ко лај. Овим 
ре чи ма бла го ве сти мо нај ра до сни ји дан, дан ка да се 
Жи вот об ја вио све ту, дан ка да је смрт по бе ђе на, ка да 
су вра та ад ска ра зо ре на, дан Вас кр сни, дан све ра
до сни. У све тло сти Вас кр сног да на ми са гле да ва мо 
сав свој жи вот и ра ду је мо се жи во ту. Ра дост ко ју нам 
вас кр се ње Хри сто во да је да нас, по треб но је по све
до чи ти ово ме све ту и овом вре ме ну, јер ту ра дост 
нам ни ко дру ги, ни ка да и ниг де не мо же да ти, али 
ни од у зе ти.

Упра во је од су ство ра до сти, или од су ство ра до сти 
ко ја има сми сла, оно што му чи са вре ме ног чо ве ка. 
Од су ство ра до сти до ла зи оту да што се смрт не на
ди ла зи, већ се до жив љва као ко нач ни крај. А ако је 
смрт за и ста ко нач ни до га ђај по сле ко га не ма ни че
га, или по сле ко га по сто ји мо жда са мо нео д ре ђе ни 
жи вот бе смрт не ду ше, он да је жи вот чо ве ков ве ли ка 
тра ге ди ја, ко ја за по чи ње ро ђе њем, да би сва ким да
ном би ли са мо бли жи смр ти, сво ме ко нач ном кра ју. 
Да на шњи дан Вас кр се ња Го спод њег по ка зу је нам и 
све до чи да ни је та ко, и за то ми да нас, оба сја ни свтло
шћу Вас кр се ња, са апо сто лом Па влом кли че мо: Где 
ти је смр ти жа лац? Где ти је, па кле, по бе да? (Пр ва 
Ко рин ћа ни ма, 15, 55).


