
не ви дљи вим не при ја те љи ма, да тих и ми ран жи вот 
по жи ви мо у сва кој по бо жно сти и чи сто ти. До бре 
са чу вај у до бро ти тво јој, рђа ве до бро том тво јом 
обра ти у до бре. По ме ни, Го спо де, ов де при су тан 
на род, и од сут не из оправ да них раз ло га; и по оби љу 
ми ло сти тво је по ми луј њих и нас: до мо ве њи хо ве 
на пу ни сва ким до бром, бра ко ве њи хо ве са чу вај 
у ми ру и сло зи, де цу од га ји, омла ди ну вас пи тај, 
ста ре укре пи, ма ло ду шне уте ши, ра се ја не са бе
ри, за блу де ле обра ти и при са је ди ни тво јој све тој, 
са бор ној и апо стол ској Цр кви; осло бо ди оне ко је 
му че не че сти ви ду хо ви; пло ви са они ма што пло ве; 
пу туј са они ма што пу ту ју; удо ви це шти ти, си ро чад 
за шти ти; су жње осло бо ди, бо ле сни ке ис це љуј. По
ме ни, Бо же све оне што су у би ло ка квој не во љи, и 
те ско би, и опа са но сти. По ме ни, Го спо де Бо же наш, 
и све ко ји ма је по треб но тво је ве ли ко ми ло ср ђе, и 
оне ко ји нас во ле, и оне ко ји нас мр зе, и оне ко ји 
за мо ли ше нас не до стој не да се мо ли мо за њих. Го
спо де Бо же наш, по ме ни и сав на род твој, и из лиј 
на све бо га ту ми лост тво ју, и да руј сви ма оно што 
мо ле за спа се ње. Ти сам, Бо же, по ме ни, зна ју ћи 
сва чи ји уз раст и име, зна ју ћи сва ко га још од утро бе 
ма те ре ње го ве.“ 

Са ова квим же ља ма, ми сли ма и мо ли тва ма све 
вас по здра вља мо, дра га на ша бра ћо и се стре и де цо 
ду хов на, са ве ром да нам сви ма овај нај ра до сни ји 
пра зник Вас кр се ња Хри сто вог уне се ра дост у на ша 
ср ца и ду ше, јер је ди но рас пе ти и вас кр сли Хри стос 
на шу ту гу и жа лост пре тва ра у ра дост уко ли ко жи
ви мо Хри стом и уко ли ко смо све до ци Хри ста вас
кр слог, чи ју по бе ду над смр ћу бла го ве сти мо све ту 
нај ра до сни јим по здра вом: 

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

Ваш у Вас кр слом Хри сту увек ода ни,
Епи скоп шу ма диј ски

ЈО ВАН
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!

Бо жи јег, рас пе тог и вас кр слог. Ве ру је мо не за то што 
нам Бог на си лу на ме ће Се бе и за то што мо ра мо да 
ве ру је мо. Ве ру је мо по сво јој сло бо ди, ве ру ју они 
ко ји хо ће да ве ру ју. Мно ги ма је ком фор ни је да не 
ве ру ју, да жи ве као да Бо га не ма. „За што си до ла зио 
да нам сме таш?“ ре чи су ко је Ве ли ки ин кви зи тор 
упу ћу је Го спо ду Хри сту из ја шња ва ју ћи се у име 
јед ног де ла чо ве чан ства ко ји не ће Бо га. Управо они 
који тако говоре или мисле по ку ша ва ју да ове ко
ве че ту сво ју про ла зну ра дост и сла бост. Ми сле да 
мо гу да учи не да то по ста не веч но. 

Кроз от кри ве ну Тај ну Кр ста и Вас кр се ња, вером 
са зна је мо да смо све што има мо – до би ли. Бог нам 
је дао да ро ве да нам слу же за на ше спа се ње пр
вен стве но, за на ше до бро, али и за до бро бли жњих. 
При ли ка је да у овим ис ку ше њи ма по ка же мо сво ју 
ве ру на де ли ма, да по мог не мо они ма ко ји ма је по
моћ по треб на, бо ле сни ма и не моћ ни ма, да от ки
не мо по не што од се бе и да уде ли мо они ма ко ји ма 
је то по треб но. 

Бра ћо и се стре, по мо ли мо се рас пе том и вас
кр слом Го спо ду ка ко би нам да ро вао Сво је мо ћи и 
си ле да по бе ди мо ово ис ку ше ње. И да нам по да ри 
здра вље! По мо ли мо се да нас про све ти све тим про
све ће њем не би ли са се бе стре сли не чи сто ту гре ха. 
По мо ли мо се да нам оза ри ра зум, да нас утвр ди у 
ве ри, укре пи у на ди, уса вр ши у љу ба ви, да осве ти 
ду ше и те ла свих нас осве ће њем ко је се не мо же 
од у зе ти. И да се са чи стом са ве шћу, не по сти ђе на 
обра за, при че шћу је мо Те лом и Кр вљу Го спо да Ису
са Хри ста, има ју ћи ве ру да нам је при че шће лек за 
ду шу и те ло и пут у веч ност. 

У ве ли ким смо не во ља ма и ис ку ше њи ма. Мно го 
је бо ле сних, уса мље них, раз о ча ра них, уцве ље них, 
ожа ло шће них. Мно ги ма је да нас по треб на на ша 
по моћ у свим ви до ви ма, а по себ но им је по треб
но на ше раз у ме ва ње, на ша љу бав и на ше мо ли тве 
за све и сва ко га, и здра вог и за бо ле сног. Пра во је 
вре ме да из ду би не ду ше, у мо ли тве ној искре но сти, 
за јед но са Све тим Ва си ли јем, ка же мо: „По ме ни, 
Го спо де, бла го вер ни на род наш, на о ру жај га ору
жи јем исти не, и да руј му по бе ду над ви дљи вим и 



Да бу де мо све до ци Хри ста вас кр сло га. 

Хри стос вас кр се! Ва и сти ну вас кр се!

Овим све по бе до но сним и нај ра до сни јим по здра
вом Хри сто вог вас кр се ња, по здра вља мо све све
штен ство, мо на штво и бла го че сти ви на род Бо гом 
чу ва не Епар хи је шу ма диј ске уз мо ли тву Хри сту вас
кр слом да нам бу де ми ло стив, да нас бла го сло ви, да 
нас оба сја све тло шћу ли ца Свог и да нас по ми лу је. 
По треб на нам је, бра ћо и се стре, све тлост Бо жи јег 
ли ца, јер Ње го ва све тлост оба сја ва све зе маљ ске 
на ро де, па ће та ко и нас оба сја ти ка ко не би за спа ли 
у мра ку, у не во ља ма ко је нас сна ла зе и та ми ко ја се 
стал но над ви ја над на ма. А ту та му по ти ре све тлост 
ко ја је за си ја ла из гро ба Го спод њег. За то тре ба да 
се мо ли мо да вас кр сли Хри стос бу де ште дар и из
о би лан љу ди ма, свим зе маљ ским на ро ди ма, да нас 
бла го сло ви, да нам да је те ле сна и ду хов на бла га и 
да нас оба сја ва све тло шћу ли ца Сво га. Не ка нам 
до мет не ве ре, као апо сто ли ма сво јим.

Без ве ре у вас кр слог Го спо да Хри ста, без жи во та 
у вас кр слом Го спо ду Хри сту, чо век оста је у сен ци 
смр ти и оста је ра ди о ни ца смр ти. A ка да чо век свим 
ср цем сво јим, свом ду шом сво јом, свим умом сво
јим, свом сна гом сво јом уђе у Хри сто ву исти ну и 
огра ди њо ме се бе, и утвр ди се бе у њој, она ће се 
опло ди ти у ње му, сра шће са њим, по ста ће јед но са 
ду шом и во љом ње го вом. Он да у ду ши та квог чо ве
ка не ма ме ста за сум њу у Вас кр се ње, он да је ду ша 
сва Хри сто ва, сва од Ње га, сва у Ње му, сва у Цар
ству Бо жи јем, сва у веч но сти, сва у прав ди Ње го вој. 
Та да чо век по ста је Бо жи ја ра ди о ни ца, поучава нас 
преподобни Јустин Ћелијски. 

Вас кр се ње Хри сто во је пра зник ра до сти и све
тло сти. По сле Ису со вих стра да ња и смр ти на кр
сту, ко ји ма се чо ве чан ство осло бо ди ло од гре хо ва, 
Бо жи ји син Исус Хри стос по бе дио је смрт да би 
улио на ду у веч ни жи вот. Та ко нам је по ка зао пут 
ко јим тре ба да иде мо, пут ко ји во ди ка спа се њу у 
бу ду ћем Цар ству не бе ском. Онима који ве ру ју у 
веч ни жи вот лак ше је да при хва те смрт, ве ра им 

да је сна гу да пре ва зи ђу бол по сле гу бит ка сво јих 
ми лих и дра гих. С дру ге стра не, Хри сто ва по бе да 
над смр ћу оба ве зу је их да стал но те же ду хов ном 
уса вр ша ва њу, што је и те мељ Хри шћан ства. 

Вас кр се ње Го спо да Хри ста је те мељ на ко ме све
ти уче ни ци Ње го ви зи да ју ве ру и про по вед сво ју. Из 
вас кр се ња Ње го вог из ви ру сва де ла Го спод ња. По 
ре чи ма Све тог Јо ва на Зла то у стог, Де ла апо стол ска 
са др же у се би упра во до каз о вас кр се њу: оно ме ко ји 
је по ве ро вао у вас кр се ње би ло је већ ла ко при ми ти 
и све оста ло. По све до чи ти и до ка за ти вас кр се ње 
Хри сто во за апо сто ле зна чи по све до чи ти и до ка
за ти да је Исус Хри стос Бог и Го спод, Ис ку пи тељ и 
Спа си тељ. Ре чи ма ко је го во ре и чу де си ма ко ја тво ре 
у име вас кр слог Хри ста, они не пре ста но до ка зу ју 
да то кроз њих го во ри и де ла вас кр сли Го спод Сво
јом жи во твор ном и чу до твор ном си лом. Апо сто ли 
сво ју спа со но сну ми си ју сво де на све до чан ство о 
вас кр се њу Хри сто вом, и за то, би ти апо стол зна чи 
све до чи ти вас кр се ње Хри сто во. 

Без ве ре у вас кр се ње, не мо гу ћа је ве ра у Хри
ста као Спа си те ља, не ма Хри шћан ства, не мо гу ће 
је би ти хри шћа нин. За то апо стол Па вле од луч но и 
ја сно из ја вљу је: А ако Хри стос ни је устао, уза луд 
ве ра ва ша; још сте у гре си ма сво јим (Пр ва Ко рин
ћа ни ма 15, 17). Све је из гу бље но, све је про па ло 
ако Хри стос ни је вас кр сао, ве ли Све ти Зла то у сти, 
об ја шња ва ју ћи ове апо стол ске ре чи. 

За и ста, Хри сто во Је ван ђе ље је бла га вест о веч
ном жи во ту чо ве ко вом, жи во ту ко ји по чи ње на 
зе мљи, а про ду жа ва се на не бу. Спа си тељ је до шао 
у наш свет да уни шти смрт и оба сја жи вот чо ве ков 
и у зе маљ ском и у не бе ском све ту. По Спа си те
ље вом Бо жан ском уче њу, овај жи вот је те мељ на 
ко ме се зи да веч ни жи вот. Ве ро ва ти у Бо го чо ве ка 
Хри ста зна чи не пре ста но се бо ри ти за жи вот веч
ни на ко ји је чо век и по зван ка да га је Бог ство рио 
бо го ли ким. 

Вас кр се ње Хри сто во је до га ђај ко ји је нај ва жни ји 
за на ше спа се ње. Вас кр се ње је ве ли ко чу до Бо жи је 
ко је ми при ма мо ве ром и до ка зу је мо ве ром. Ве ром 
ко јој ни је циљ да нас одва ја, да нас на во ди да смо 

бо љи, да смо из у зет ни ји од дру гих. На ша ве ра нам 
не до зво ља ва да дру ге сма тра мо на би ло ко ји на чин 
ни жи ма од нас, или ма ње до стој ни ма, не дај Бо же, 
да их пре зи ре мо или мр зи мо. Ве ра у Бо га чо ве ка 
на во ди да увек те жи бо го ли ко сти. А Бог во ли сва
ког чо ве ка рав но мер но раз да ју ћи љу бав. Од нас 
за ви си да ли у се би има мо чи сто око ве ре, ка ко би 
пре по зна ли љу бав Бо жи ју. На жа лост, је дан број љу
ди не ма ве ре у жи во га Хри ста, па ни у вас кр се ње и 
жи ви као да жи вот тра је осам де сет или сто го ди на. 
Не ула зе ћи у то ка кав је сми сао та квог жи во та, мо
же мо ре ћи да ми кроз Је ван ђе ље Хри сто во зна мо да 
је чо век ство рен за веч ност и да по сто ји у веч но сти. 
За то је нео п ход на ве ра у вас кр се ње и жи вот веч ни, 
јер је она нај ва жни ји те мељ на шег по сто ја ња. 

Ове го ди не, бра ћо и се стре, де цо ду хов на, сла
ви мо Вас кр се ње Хри сто во у по себ ним ис ку ше њи
ма ко ја су нас снашлa по ја вом до са да не по зна тог 
ви ру са, ка да мно ги обо ље ва ју и стра да ју. Aли, баш 
са да тре ба да по ја ча мо мо ли тву и да оја ча мо ве ру 
у вас кр слог Хри ста Ко ји је на ше не мо ћи, на ше бо
ле сти и на ше гре хе узео на Се бе, уз нео на Гол го ту и 
на Крст, да би Сво јом смр ћу уни штио смрт и на ше 
не мо ћи и не да ће и да ро вао нам жи вот веч ни. Још 
ја че ве руј мо да је Бог с на ма и са да, ка да ова но ва 
бо лест агре сив но на па да по це лој пла не ти. На ро
чи то да нас не сме мо да се одво ји мо од Бо га, јер 
одво је ност од Бо га чи ни чо ве ка сла бим и не моћ
ним пред бо ле шћу и сви ма не да ћа ма ово га све та. 
Са да тре ба Бо га да по зо ве мо и при зо ве мо у по моћ. 
Бо гу је ста ло до нас и за то је увек са на ма. Бог је са 
на ма и са да у овој на шој не во љи. На ша бор ба са 
овом бо ле шћу би ће не пот пу на ако не при зо ве мо 
Бо га  нај ја чег ле ка ра. 

Тре ба да по ло жи мо на шу на ду у Го спо да баш са
да, а ка да по ло жи мо на шу на ду у Го спо да, он да ве
ру је мо да нас Он не ће оста ви ти. Он да ће мо и зна ти 
да су сва ис ку ше ња са мо обла чак ко ји ће за си гур но 
про ћи. A и ово ис ку ше ње је сте тај обла чак. 

Пре ма ре чи ма апо сто ла Па вла, Ве ра је основ 
све га че му се на да мо, по твр да ства ри не ви дљи вих 
(Је вре ји ма 11, 1). Ми ве ру је мо у Ису са Хри ста, Си на 


