
ко ји не пре ста но тра је осми шља ва ју ћи све на ше од но се. Ис
кре ни вер ник ово раз у ме и при ме њу је у свом жи во ту. И са мо 
та ко и та да по ста је оства ре ни хри шћа нин. 

Хри шћа ни већ ду го слу ша ју оп ту жбе ка ко је њи хо ва ве ра 
са мо на чин да по бег ну од жи вот них те шко ћа и му ка. Као, ов
де, у све ту све је ло ше, па ће не где и не кад би ти бо ље. За и ста, 
ми че сто за бо ра вља мо да ра дост ко ју је та да, те но ћи об ја вио 
ан ђео, да ра дост ко ју су осе ћа ли уче ни ци вра ћа ју ћи се у Је
ру са лим на кон што се Го спод ваз нео на не бо – И вра ти ше се 
у Је ру са лим са ра до шћу ве ли ком (Лк 24, 52) – ни је би ла због 
не чег ма гло ви тог у бу дућ но сти, због не че га што се мрач ном 
и жа ло сном реч ју на зи ва за гроб ним жи во том, већ због оно га 
што је на сту пи ло, што се већ по ка за ло, већ нам је да то, о че му 
сам Хри стос ка же: Ра дост ва шу ни ко не ће узе ти од вас (Јн 16, 
22). Не са мо да нас сва ки хри шћан ски пра зник, а у су шти ни и 
сва ки дан, под се ћа ју на ту ра дост, већ нам се она сва ко днев но 
из но ва и из но ва да ру је.

У Бо жић ном тро па ру ми пе ва мо: Ро ђе ње тво је, Хри сте, 
Бо же наш, оба сја свет све тло шћу ра зу ма. На шем са вре ме ном 
све ту мо жда ни шта дру го ни је та ко по треб но као та све тлост 
ра зу ма ко ју све ча но об ја вљу је Бо жић на хим на. Ра зум о ко ме 
го во ри ова пе сма про жет је без мер ном љу ба вљу, на су прот 
па лом и по мра че ном ра зу му ко ји од ба цу је дру гог чо ве ка. 
За и ста, тре ба ли до ка зи ва ти да је свет об у зет за стра шу ју ћом 
та мом, ко ја је сва ким да ном све гу шћа, јер је чо ве чан ство об
у зе ло се бе љу бље ко је се хра ни по мра че ним ра зу мом. Је ди но 
се на ње га по зи ва, са мо њи ме оправ да ва све сво је без ум не 
по ступ ке, сво је стра шно и све бр же кре та ње ка про па сти.

Ро ђе ње Хри сто во от кри ва нам Тај ну не из мер не и бес крај
не љу ба ви Бо жи је. Са мо је Бог ко ји је Љу бав (Јн 4, 8) мо гао 
се бе по ни зи ти и ро ди ти се као исти ни ти чо век, као Бо го чо век, 
не пре ста ју ћи би ти исти ни ти Бог и Спа си тељ од гре ха као 
из во ра зла, тру ле жно сти и смр ти. Бо жи ји мир и бла го слов се 
за до би ја ју је ди но слу же њем Бо гу и бли жњи ма. Ко слу жи Бо гу, 
има мир са Бо гом. Ко, слу же ћи Бо гу, слу жи љу ди ма, има мир 
са њи ма. А кроз тај мир се за до би ја ра дост до сто јан стве ног и 
ства ра лач ког жи во та.

Бо жић је пра зник ка да нас је Бог из ми рио са со бом, па 
сход но то ме тре ба и ми да се из ми ри мо са бли жњи ма и да 
се из ми ри мо јед ни са дру ги ма. А да би до шли до ми ра са 
Бо гом, со бом и са дру ги ма, сва ко од нас ду жан је да из ба ци 
из се бе гнев, мр жњу и зло бу, а пре то га стра хо ве од дру гих и 
дру га чи јих. Тек кад се то оства ри, по чи ње уз ра ста ње у љу ба ви 
Бо жи јој, ко ју лич но до жи вља ва мо и де ли мо је јед ни са дру
ги ма, умно жа ва мо је у се би и јед ни са дру ги ма и та ко се уса
вр ша ва мо. Ово ни је ни ма ло те шко ка да по бе ди мо све сво је 

не си гур но сти и не до у ми це, али је не мо гу ће све док нас об у зи ма 
не по ве ре ње пре ма дру ги ма.

Бо жић нас по зи ва да схва ти мо и раз у ме мо уз ви ше ност сва ког 
људ ског жи во та. А ако на овај дан не схва ти мо из у зет ност сва ког 
људ ског жи во та, ми ће мо са мо обе ле жа ва ти овај пра зник сва ке 
го ди не, али не ће мо раз у ме ти за што се Хри стос ро дио у скром ној 
ат мос фе ри ви тле јем ске шта ле, ни ти ће нам би ти ја сно шта зна
чи веч ни жи вот. По тру ди мо се и по зо ви мо јед ни дру ге да жи вот 
про ми шља мо са ви ше ра до сти и од го вор но сти и да ви ди мо јед ни 
дру ге у пу но ћи од го вор но сти и оп ти ми зма. По треб но је да пре ма 
сви ма бу де мо до бро на мер ни, не пи та ју ћи се ко је или шта је не ко, 
већ чи ме мо же мо да ње гов жи вот учи ни мо бо љим. То ис кљу чу
је на си ље и из ну ду и под ра зу ме ва без у слов ну до бро на мер ност. 
Ово, при ме ње но на пра зно ва ње Бо жи ћа, зна чи спрем ност да се 
сва ком по мог не без тра же ња за хвал но сти и без оче ки ва ња уз вра
ћа ња. А то је, уства ри, и на ша ве ра.

Сви ма, ко ји ис пу ње ни ова квом љу ба вљу, сла ве Ро ђе ње Хри
сто во, у чи јим до мо ви ма све тле кан ди ла и све ће, где ми ри ше 
бла го у ха ни ми рис та мја на и где се при но си Бо жић на че сни ца, 
че сти та мо овај ра до сни пра зник, са мо ли тве ном же љом да се 
Бо го мла де нац Хри стос ве ром и љу ба вљу усе ли у ср ца ва ша и у 
до мо ве ва ше.

Бо жић че сти та мо свим жи те љи ма на шег пре сто ног гра да 
Кра гу јев ца, као и жи те љи ма свих гра до ва и се ла На ше Епар хи је, 
на че лу са њи хо вим пред вод ни ци ма ко ји се тру де и ула жу ве ли
ке на по ре да са ве сно и на нај бо љи на чин оба ве сво је ду жно сти. 
Нај ра до сни ји пра зник че сти та мо и на шим труд бе ни ци ма на 
ра зним по сло ви ма – у кан це ла ри ја ма, бол ни ца ма, фа брич ким 
ха ла ма, руд ни ци ма и по љи ма. Бо жић ни пра зник че сти та мо и 
на шим шко ла ма и фа кул те ти ма, про фе со ри ма, сту ден ти ма и 
уче ни ци ма, по себ но уче ни ци ма вер ске на ста ве и свим љу ди ма 
до бре во ље, са же љом да мир, љу бав и до бра во ља и бла го слов 
Бо го мла ден ца Ису са Хри ста, увек бу де са сви ма ва ма.

Са овим же ља ма по зи ва мо вас да у ми ру, до број во љи и љу
ба ви са Бо гом и љу ди ма про сла ви мо но во ро ђе ног Бо го мла ден ца, 
по здра вља ју ћи јед ни дру ге све ра до сним по здра вом: 

МИР БО ЖИ ЈИ – ХРИ СТОС СЕ РО ДИ!
ВА И СТИ НУ СЕ РО ДИ!

Срећ на и Бо гом бла го сло ве на на сту па ју ћа Но ва 2019. го ди на.
Ваш мо ли тве ник пред Бо го мла ден цом Хри стом

Епи скоп шу ма диј ски

Ј О В А Н

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

СВЕ МУ СВЕ ШТЕН СТВУ, МО НА ШТВУ И  
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  
БО ЖИЋ НИ ПО ЗДРАВ:

МИР БО ЖИ ЈИ – ХРИ СТОС СЕ РО ДИ
 

Сла ва на ви си ни Бо гу и на зе мљи мир, 
ме ђу љу ди ма до бра во ља (Лк 2, 14).



Сла ве ћи Бо жић – Ро ђе ње Хри сто во, сла ви мо и ра дост ко ја 
је ве ко ви ма на го ве шта ва на од све тих про ро ка и пра вед ни ка 
(Ис 9, 6; Јер 23, 5–6; Јез 34, 23; Мих 5, 2; 1 Мој 12, 3; 5 Мој 18, 
15). Сла ви мо ис пу ње ње на ја вље не ра до сти ко ја ће за си ја ти 
це лом ро ду људ ском. Ра до сни смо јер је Бог у те лу до шао. 
Исус Хри стос је Бог и чо век, исти ни ти Бог у чо ве ку и са вр ше
ни чо век у Бо гу. Од ово га мо ра мо увек по ћи уко ли ко же ли мо 
да при хва ти мо на у ку о Го спо ду Ису су Хри сту. А схва ти ће мо 
је ако смо се при пре ма ли за овај пра зник по стом, мо ли твом, 
љу ба вљу и до брим де ли ма. Цр ква је уве ла Бо жић ни пост као 
вре ме оче ки ва ња, вре ме при пре ме, вре ме истин ског про
ми шља ња сми сла овог пра зни ка са ко јим се ни шта не мо же 
упо ре ди ти. Ово су зим ски да ни, хлад ни, там ни, ма гло ви ти. 
Али, у тој ду гач кој, хлад ној ноћ ној та ми, као да не ко па ли 
све ћу и по зи ва нас да се за гле да мо у ње ну све тлост. Још од 
по чет ка де цем бра и пра зни ка Ва ве де ња, Цр ква на ја вљу је Ро
ђе ње Бо го мла ден ца Бо жић ном ка та ва си јом: Хри стос се ра ђа, 
сла ви те! Хри стос са не бе са, у су срет му изи ђи те! Хри стос на 
зе мљи, уз но си те се! 

Је сте тај на Бо жи ћа ве ли ка, али је на ша ду жност да до ча ра
мо ње гов сми сао по мо ћу на ших јед но став них људ ских ре чи. 
Ка ко по ка за ти ње гов сми сао и зна чај за наш сва ко днев ни жи
вот? Ово пи та ње отва ра још јед но: ко ли ко смо се уда љи ли од 
Бо жић не по ру ке и Бо жић не ра до сти усред на ше сва ко дне ве не 
жур бе, усред сва ко днев них бри га, окру же ни хи ља да ма ре чи 
и мно штвом ра зних до га ђа ја? Мо жда нам се по не кад учи ни 
да овај буч ни жи вот ко ји је у стал ној и не схва тљи вој жур би, 
и ко ји је сав об у зет ис кљу чи во спо ља шњим – је сте и је ди ни 
ствар ни жи вот. По ми сли мо ка ко се са мо та ко мо же и тре ба 
жи ве ти. На рав но, то ни је тач но. За пра ви осе ћај и до жи вљај 
Бо жи ћа, нео п ход на је свест о пра зни ни ко ја нас одва ја од 
истин ског жи во та. До шли смо из да ле ка – го во ре му дра ци са 
ис то ка ко ји су до шли да се по кло не но во ро ђе но ме Хри сту (Мт 
2, 1–2). Та ко смо и ми по зва ни да се вра ти мо из да ле ка, из оне 
стра не зе мље, из са мо о ту ђе ња и да до ђе мо к се би, то јест пред 
Ви тле јем ску пе ћи ну и да се за јед но са ан ге ли ма и па сти ри
ма по кло ни мо но во ро ђе ном Бо го мла ден цу и да Га да ри ва мо 
на шим чи стим ср цем, сми ре њем, ве ром и љу ба вљу као што 
су чи ни ли сви бо го тра жи те љи, ево већ ви ше од две хи ља де 
го ди на, жи ве ћи жи вот до сто јан Бо га и чо ве ка. Ме ђу тим, као 
да се не где из гу био, као да је не где не стао тај истин ски жи вот 
ко ји смо не ка да, у де тињ ству, та ко ја сно осе ћа ли. То је жи вот 
ис пу њен чи сто том, до бро том, љу ба вљу, сре ћом. Гу би мо га јер 
смо окру же ни зло бом и умо ром, за ви шћу и рав но ду шно шћу. 
И за и ста, на ша ду ша зе бе у хлад но ћи ова квог окру же ња ко је, 
све сно или не све сно, при хва та мо. Али, за нас ве ру ју ће увек 

по сто ји из лаз и по вра так на пут ко ји нас уво ди у истин ски жи вот, 
а то је Хри стов пут, пут Бо го мла ден ца, пут о ко ме го во ри ан ђел
ска пе сма ис пред Ви тле јем ске пе ћи не: Сла ва на ви си ни Бо гу и на 
зе мљи мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља (Лк 2, 14).

Та тај на но вог жи во та до га ђа се да ле ко од уоби ча је них по
сло ва и ужур ба но сти, у пе ћи ни, ме ђу жи во ти ња ма, јер за Де те 
са Мај ком, на буч ној и увек со бом за у зе тој зе мљи ни је се на шло 
ме ста (Лк 2, 7). Оно што љу ди не пре по зна ју, Бо жи ји свет при ма; 
љу ди не при ме ћу ју, а све тлост ко ја се но ћу за па ли ла у пу сти њи 
ви ше се ни кад не ће уга си ти, ни кад не ће не ста ти. Они ко ји тра
га ју, ко ји су жед ни и гла ди ви си не и чи сто ће, иду ка све тло сти и 
на ла зе је. То су та јан стве ни му дра ци, ко ји ни су упи ра ли по глед 
у зе мљу, већ су це лог жи во та гле да ли у не бо, у свет што го ри сла
вом зве зда и пр во са зда ном кра со том. За јед но са њи ма и про сти 
па сти ри, ко ји су оба вља ли сво ју скром ну људ ску ду жност, ко ји су 
у тој искре ној вер но сти на ла зи ли сми сао свог жи во та, чу ју ре чи 
три јум фал не пе сме: Сла ва на ви си ни Бо гу, и на зе мљи мир, ме ђу 
љу ди ма до бра во ља (Лк 2, 14).

Ту тај ну но вог жи во та от кри ва нам Бо жић по ста вља ју ћи пред 
нас пи та ње: Ра ди че га ти жи виш? Дру гим ре чи ма, у че му је тво
је нај ве ће бо гат ство, тво ја нај ве ћа ра дост? Да ли си си гу ран да 
све оно чи ме си об у зет сва ког тре нут ка, сва ког ча са, то ком свих 
ме се ци, свих го ди на твог жи во та, за и ста је сте оно нај ва жни је, 
нај у зви ше ни је и нај леп ше? Из овог пи та ња про ис ти че и сле де ће: 
ко ли ко то га у на шем жи во ту је уза луд по тро ше но, ко ли ко то га 
за бо ра вље но, ко ли ко то га на по гре шан на чин учи ње но? 

Али још ни је ка сно, са да о Бо жи ћу мо же мо по но во и по но во 
по гле да ти у не бо, у зве зде, раз ми сли ти о свим по гре шним од лу
ка ма ко је смо до не ли у жи во ту ко је нас све вре ме во де у не би ће 
и мрак, и за по че ти ла га ни по вра так Бо го мла ден цу, да ро дав цу 
сва ког истин ског до бра. О то ме нам го во ри Бо жић из но ва и из
но ва, нај пре ти хо, за тим све ја сни је, све гла сни је: Хри стос се 
ра ђа, сла ви те! Хри стос са не бе са, у су срет му изи ђи те! Хри стос 
на зе мљи, уз но си те се! Бо жић нас по зи ва да се за гле да мо у тај 
су срет, у ту сла ву, у то ус хо ђе ње; по зи ва нас да уз дах не мо из са
ме ду би не на шег би ћа, да свом ду шом по же ли мо не што дру го. 
Ово је вре ме ка да про ме на по ста је мо гу ћа, ка да, упр кос све му, 
по но во по чи ње мо да ве ру је мо у ду бо ки и веч ни сми сао жи во та, 
у мо гућ ност ње го вог пре о бра жа ја. Са ку пи мо, ра ди ове на де, сна
гу, за гле дај мо се у Бо жић и у су срет му иза ђи мо чи стим ср цем, 
ми ром и љу ба вљу. И у про сто ти ду ше за бла го да ри мо Го спо ду на 
ње го вом да ру.

Ме ђу тим, ми да нас жи ви мо у све ту где су љу ди из гу би ли свест 
о то ме да нам је све што по сто ји и што има мо, за пра во да ро ва
но од Бо га. Љу ди, са пу ним по ве ре њем у сво је зна ње и ис ку ство, 
по ку ша ва ју да ре ше све про бле ме, не пре ста но др же ћи при ди ке 

дру ги ма. Из гу бив ши до жи вљај све та као Бо жи је љу ба ви и 
не пре ста не ра до сти због тог да ра, чо век ула зи у не по ве ре ње 
и, што је мо жда нај го ре, уве ре ње да су не по ве ре ње и по до зри
вост ја чи од до бра. До вољ но је по гле да ти наш свет, ко ји је сав 
за ра стао у не по ве ре ње, на о ру жан до зу ба, пун ла жи и пат ње. У 
ње му сва ко сва ком спре ма пре ва ру, при кри ва ју ћи је гла сним 
дво лич ним фра за ма ко ји ма ни са ми ви ше не ве ру ју.

А ка да за и ста схва ти мо у ка кав смо за стра шу ју ћи ћор со
как за лу та ли због не спрем но сти да бла го да ри мо Бо гу, мо жда 
ће мо ус пе ти да спо зна мо, или да ма кар кра ич ком ду ше осе
ти мо си лу, све тлост и ра дост ко ју зра чи то је дин стве но Де те 
по ви је но у пе ле не у пе ћин ским ја сла ма, окру же но нај про сти
јим љу ди ма и жи во ти ња ма. Де те чи ји је дом ва се ље на, а кров 
не бо са ви тле јем ском зве здом. У том Де те те ту кри је се на ша 
ра њи вост, али и сва моћ до бра. Шта нам, да кле, то Бо жан ско 
Де те об ја вљу је са мом сво јом по ја вом? Нај пре то да је све на 
све ту лаж, сем љу ба ви, по ве ре ња и оне до бре во ље о ко јој пе
ва ју ан ђе ли у ра до сној но ћи Ње го вог ро ђе ња: Сла ва на ви си ни 
Бо гу, и на зе мљи мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља (Лк 2, 14).

Ова кво окру жње оба ве зу је вер не да при пре му за сла вље 
Бо жи ћа поч ну об на вља њем бла го дар ног од но са пре ма Бо гу 
и пре ма бли жњем, ко ји је у на ма при гу шен се бич но шћу и 
ко ји на ста вља да жи ви у ду би ни на ше ду ше. Об но ви мо на шу 
спо соб ност да се ди ви мо, да се ра ду је мо и да ве ру је мо. А ве
ро ва ти зна чи би ти за дру ге. Ко ве ру је тај не при па да се би већ 
оно ме у ко га ве ру је. Пра ва ве ра је сло бод на јер осло ба ђа чо
ве ка од се бе, од ства ри и пред ме та. Ве ра је при нос, да ри ва ње. 
Ко нај ви ше ве ру је, тај нај ви ше да је. Ве ра је љу бав. Она ни шта 
не тра жи. Ако се да је да би се не што до би ло, не до би ја се ни
шта а гу би се све. Ако се да је све а не оче ку је ни шта, при ма 
се све. Ве ра је као љу бав, за бо рав на све, од ри ца ње од сво га 
ја, из ла зак из се бе. Ве ра је на да, по твр да ства ри не ви дљи вих 
(Јев 11, 1). Тек ка да се од рек не мо не по ве ре ња ко је нам је 
уса дио жи вот, ка да на у чи мо да жи вот до жи вља ва мо као дар, 
мо ћи ће мо да схва ти мо шта се до го ди ло оне но ћи у пе ћи ни. 
По че ће мо да се из ну тра по сте пе но отво ра мо и иде мо у су
срет си ли и ра до сти ко је нам до но си пе сма: Хри стос се ра ђа, 
сла ви те! Хри стос са не бе са, у су срет му изи ђи те! Хри стос на 
зе мљи, уз но си те се! 

Ан ђел ским ре чи ма Ја вљам вам ра дост ве ли ку (Лк 2, 10), 
упу ће ним па сти ри ма ко ји су чу ва ли ста до у Бо жић ној но ћи, 
по чи ње Је ван ђе ље, по чи ње хри шћан ство. За чо ве ка је нај те
же да схва ти ка ко на ја вље на ра дост ни је ни на лик би ло ко јој 
ово зе маљ ској, већ пред ста вља са му су шти ну хри шћан ства. 
Ра дост Бо жи ћа ни је исто вет на са ово свет ским ве се љем чи је 
је тра ја ње огра ни че но вре ме ном и ме стом, већ је то до га ђај 


