
ван ђељ ски, Бо жић ни, Бо жан ски Мир ко ји се ро ди у 
Ви тле је му ју деј ском. Мир са мо до но си но во ро ђе ни 
Бо го мла де нац Исус Хри стос. Он сам је сте Мир Бо
жи ји ме ђу на ма. Пре по зна је мо Га, при хва та мо Га и 
не ка Он по ста не наш Мир у не ми ру овог све та! До
бру во љу ме ђу љу ди ма до но си овај Бо жан ски Мир.

Да на шњи не до ста так до бре во ље у све ту, па и 
ме ђу на ма хри шћа ни ма, по ка зу је од су ство Ми ра 
Бо жи јег ме ђу на ма. Да би смо има ли мир ме ђу со
бом, нео п ход но је нај пре ус по ста ви ти лич ни мир са 
сво јим Бо гом, на шим Бо гом. По ми ри мо се са Њим 
кроз по ка ја ње, кроз ва пај апо сто ла Пе тра: Го спо де, 
спа си ме! Он да ће мо ла ко, као де ца Бо жи ја, као на
род Бо жи ји, као бра ћа и се стре, ус по ста ви ти и до бру 
во љу и мир ме ђу со бом.

Ми се увек мо ли мо Бо гу Ми ра за мир у отаџ би ни 
на шој и у це лом све ту, за мир ме ђу на ма. Ши ре ћи 
мир, по твр ђу је мо да ве ру је мо у Бо га Ми ра. И не за
бо ра ви мо да мир за ви си од сва ког по је дин ца. За то 
нас Све ти апо стол Па вле и опо ми ње: Ако је мо гу
ће, ко ли ко до вас сто ји, имај те мир са свим љу ди ма 
(Римља ни ма 12, 18). Мир за по чи ње у чо ве ку, па се 
ши ри на дру штво. Али и не мир по чи ње у чо ве ку 
да би се ра ши рио на дру штво. Све ти вла ди ка Ни
ко лај се пи тао ка ко на ро ди из ла зе ћег сун ца има ју 
мир, а на ро ди за ла зе ћег сун ца – не мир? До шао је 
до од го во ра да су раз лог ре ше на и не ре ше на пи та
ња жи во та.

Сви же ле мир, али ми ра ни кад ма ње, ни у ду ша ма 
на шим, ни у це лом све ту. Жи ви мо у вре ме ну ка да су 
пра ве вред но сти обез вре ђе не и ома ло ва же не, у вре
ме ну ка да, на жа лост, зло по ти ре до бро, ка да не мир 
над вла да ва мир. Љу ди да нас мно го го во ре и пи шу 
о ми ру, на сто је да се мир усе ли у љу де, али ње га је 
све ма ње и ма ње у љу ди ма. За што чо век да на шњи це 
не ма ми ра у се би и око се бе? По сле ди ца је то ми
шље ња да мир тре ба да до ђе сам од се бе и да зе мља 
и овај свет мо гу до не ти пра ви мир и спо кој ство. Ме
ђу тим, ми ра не ма без Бо га, јер је Спа си тељ у свом 
Је ван ђе љу ре као: Мир вам оста вљам, мир свој да јем 
вам; не да јем вам га као што свет да је (Јо ван 14, 27). 
Ка да чо век је ван ђељ ске исти не до жи вља ва са ра
до шћу у Го спо ду, ка да све сво је бри ге мо ли твом и 
мо ље њем пре но си на Ње га, он да у ду шу си ла зи Мир 

Бо жи ји ко ји пре ва зи ла зи сва ки ум. То је мир ко ји ум 
људ ски ни за ми сли ти не мо же, а ка мо ли оства ри ти и 
до жи ве ти чо век без Бо га. Пра ви мир до ла зи од осе ћа
ња веч не исти не, од осе ћа ња Бо га жи во га, исти ни тог и 
бес крај но чо ве ко љу би вог. Тај и та кав мир до но си нам 
Бо жић и Бо го мла де нац Хри стос.

Сла ве ћи Бо жић мо ра мо зна ти ко ли ко нас Бог во ли и 
да је Бог, ко ји је све ство рио, по стао чо век због нас, да 
се због нас ро дио и до шао у овај свет. И за то је Бо жић 
пра ва при ли ка да чо век по ста не бо љи. Бо жић на ра дост 
до ла зи да дa ме ру и сми сао жи во ту сва ког искре ног 
хри шћа ни на. На жа лост, овај сми сао ће из о ста ти ако 
се уда ља ва мо од се бе и на сто ји мо да за на ше не хри
шћан ско жи вље ње из го вор тра жи мо у ма на ма дру гог, у 
не до ста ци ма бли жњег. За мо ли мо Бо го мла ден ца Хри ста 
да нам по мог не да пре по зна мо у се би про све ће ност му
дра ца, чи сто ту Јо си фо ве ве ре, ра дост па сти ра ко ји су 
уго сти ли Бо го мла ден ца Хри ста. Уго сти мо и ми Хри ста 
ве ром, љу ба вљу, ми ло ср ђем, по ште њем и до бор том.

По кло ни мо Му се, јер је из во лео да се ро ди као је дан 
од нас, а све због нас и ра ди на шег спа се ња. По кло ни
мо Му се због Ње го ве не из мер не љу ба ви пре ма све му 
ство ре ном, а на ро чи то пре ма чо ве ку. И ра дуј мо се и 
ове го ди не Но во ро ђе но ме у на ди да ће да за гре је ср ца 
на ша и да ће сна гом мо ћи сво је по мо ћи да се у ду ша ма 
на шим ра ђа оно што је бо го у год но, што је до бро, че сти
то и по сто ја но, да ће се у на ма за ца ри ти Мир Бо жи ји, 
Прав да Бо жи ја, Љу бав Бо жи ја.

Са овим ми сли ма и мо ли тва ма Бо го мла ден цу Хри
сту, дра га на ша де цо ду хов на, и са же љом да вам сви ма 
Бо жић до не се ра дост и уте ху, мир и љу бав, да нас Бо
жић са бе ре јед не са дру ги ма, по здра вља мо вас 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 2020. 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
 

Ро ђе ње тво је, Хри сте, Бо же наш, 
оба сја свет све тло шћу ра зу ма



Ро ђе ње Го спо да Ису са Хри ста је исто риј ски до
га ђај ко ји је исто вре ме но об ра до вао и не бо и зе
мљу, али и уз не ми рио мно ге у Изра и љу и Рим ској 
им пе ри ји. Ан ђе ли и па сти ри сла ве Га у Ви тле је му, 
му дра ци са Ис то ка, пра те ћи зве зду во ди љу, пу ту ју 
ка Је ру са ли му, а Ирод и сав Је ру са лим упла ши ше се 
до ла ска пра вед ног су ди је. А ми ве ру ју ћи ра ду је мо 
се овом пра зни ку без мер не љу ба ви Бо жи је, јер нам 
се на да на шњи дан у гра ду Да ви до ву ро ди Хри стос 
Го спод (Лу ка 2, 11), Ема ну ил, што ће ре ћи: са на ма 
је Бог (Ма теј 1, 23). 

Ову ве ли ку Тај ну ова пло ће ња Бо га Ло го са, скри
ве ну од по ста ња ве ко ва (Јо ван 1, 2), нај пре су бла
го ве сти ли ан ђе ли Бо жи ји у бо жић ној хим ни ми ра и 
љу ба ви: Сла ва на ви си ни Бо гу, и на зе мљи мир, ме ђу 
љу ди ма до бра во ља (Лу ка 2, 14). При дру жу ју им се 
му дра ци са Ис то ка, са би ра ју ћи не бо и зе мљу, ан ђе
ле и љу де, све на ро де зе маљ ске око Бо го мла ден ца 
Хри ста у Цр кву Бо га жи во га: Јер ви сте храм Бо га 
жи во га, као што ре че Бог. Усе ли ћу се у њих, и жи ве ћу 
у њи ма, и би ћу им Бог, а они ће би ти мој на род (2. Ко
рин ћа ни ма 6, 16).

Бо жић нас не пре ста но под се ћа да раз ми шља мо 
о све му што је Го спод Исус Хри стос учи нио за нас, 
сво јим ро ђе њем и жи во том ме ђу на ма, па стра да
њем, вас кр се њем, ваз не се њем и све до пре би ва ња у 
Цр кви на кон си ла ска Све тог Ду ха на апо сто ле. 

Увек нас овај пра зник по зи ва на жи вот у ко јем 
је Го спод Исус Хри стос сре ди ште. Ве ли ка је ра дост 
сва ког чо ве ка ка да се Хри стос усе ли у ње го во ср це. 
До бро је то за по је дин ца, али и за оне ко ји су у ње
го вој бли зи ни, јер и они би ва ју удо сто је ни ра до сти 
ко ја до ла зи од бли ско сти са Хри стом. Ако је не ко, 
на при мер због ле њо сти, ус кра тио се бе бли ско сти са 
Го спо дом, и ње гов бли жњи је на гу бит ку. Због ово га, 
увек, а по себ но да нас на Бо жић, за мо ли мо Го спо да 
Ису са Хри ста да се усе ли у нас и по ста не сми сао 
сва ког чо ве ка, сва ке по ро ди це, сва ке за јед ни це чи ји 
је за штит ник да на шњи пра зник.

Овај сми сао Бо жи ћа зах те ва од нас да се спо
ме не мо сва ког чо ве ка, да га при хва ти мо као бра та, 
на ро чи то ако је он у руд ни ку, у хлад ној ку ћи, за 
пра зном тр пе зом или у не во љи и му ци. За јед ни штво 
Бо жи ћа тре ба да нас во ди у за јед ни цу ви шег ре да, 

ка да се у Цр кви мо ли мо јед ни за дру ге ка да се сје ди њу
је мо са Хри стом у све том при че шћу. На ово нас, нај пре, 
по зи ва Бо го мла де нац Хри стос.

Бо жић је ве ли ка тај на, али се она от кри ва сва ко ме 
по ме ри ве ре и тру да за соп стве но спа се ње и спа се ње 
бли жњих. Овај пут не тра жи са зна ва ње не бе ских тај ни 
и оно га што је скри ве но, што се од но си на има ги нар ну 
бу дућ ност. Нај пре ве руј и ис пу ња вај за по ве сти, очи сти 
сво је ср це и за не ма ри ба нал ност ра до зна ло сти. Та ко се, 
не за ви сно од на ших на га ђа ња и слут њи, не слу чај но, 
до го ди ло и Ова пло ће ње Ису са Хри ста. Бо жић је де ло 
про ми сла Све те Тро ји це ка да нам се Бог от крио по ме
ри на шег уз ра ста, на ше ве ре.

Ако је Вас крс нај ја сни ји хри шћан ски пра зник, Бо
жић је нај не по сред ни је до жи вљен. И за то је Ро жде
ство нај ду бља ин спи ра ци ја у свим обла сти ма ду ха и 
ци ви ли за ци је. Прорoшт ва Ста рог за ве та то на сва ком 
ме сту ис ти чу, док Но ви за вет не пре ва зи ђе но ја сно по
твр ђу је. Раз ја шња ва ју га све ти Оци и бо го сло ви, о ње му 
уз ви ше но пе ва ју хим но гра фи и ме ло ди, да би га нај
а у тен тич ни је до жи ве ла на род на по бо жност у се ћа њу, 
бо го слу же њу и оби ча ји ма. То је нео пи си ва и не ис црп на 
ри зни ца – од ве ка скри ве не тај не – ко ја по ста је све чо
ве чан ски, ва се љен ски по сед, али и сва ког чо ве ка, сва ке 
ду ше по на о соб.

Дух све та и ово на ше до ба одва ја ју и уда љу ју чо ве ка 
од су шти не пра зни ка, па се пра знич не ма ни фе ста ци је 
нај че шће од ви ја ју из ван ње го вог све то та јин ског сми сла 
и та ко за бо ра вља мо цр кве ни са др жај и сми сао Бо жи
ћа. Али, за оне ко ји же ле и во ле да ду хов но до жи ве 
Бо жић, и исто вре ме но очи сте сво је ср це уз ви ше ним 
и чи стим сти хо ви ма бо го слу жбе них хим ни, до ла зак 
Бо жи ћа пред ста вља је ди ни сми сао да на шњи це. Жељ но 
иш че ку ју по ру ку ан ђе ла: Јер вам се да нас ро ди Спас, ко
ји је Хри стос Го спод, у гра ду Да ви до ву (Лу ка 2, 11), иза 
ко је сле ди спа со но сна хим на: Сла ва на ви сини Бо гу, и 
на зе мљи мир, ме ђу љу ди ма до бра во ља (Лу ка 2, 14). Та да 
ши ри мо сво је ср це, без окле ва ња и по ми сли сум ње, па 
по др жа ва мо па сти ре, пре по зна је мо глас ан ђе ла и Бо
жи ју по ру ку и хи та мо да се по кло ни мо ве ли ком Бо гу, 
нео ме та ни од да ха на шег вре ме на.

Ро ђе ње Хри сто во нај ја сни је се очи та ва у ср цу чо ве
чи јем, на шта пре вас ход но ука зу ју Оци Цр кве, као на 
при мер Све ти Мак сим Ис по вед ник: „Сло во Бож је, Ко

је се та да ро ди ло у те лу у Ви тле је му, ра ђа се ду хом 
дра го вољ но, из чо ве ко љу бља, код оних ко ји то же ле. 
И по ста је одој че и се бе уоб ли ча ва у њи ма кроз вр
ли не. И по ја вљу је се оно ли ко ко ли ко зна да то мо же 
да ви ди онај ко Ње га при ма… Гле да ју ћи са му дро
шћу си лу тај не, апо стол Па вле ка же: Исус Хри стос 
је исти ју че и да нас и у ве ко ве ве ко ва, јер по зна је да 
је тај на увек но ва и ни ка да не за ста ре ва ка да се у 
уму до жи вља ва.“

Хри стос се не пре ста но и сву да ра ђа. Ра ђа се и у 
мра ку на ших стра сти и у ћу та њу чо ве ко вог ср ца. И 
ми не мо же мо зна ти са ко ли ко ва па ја и кроз ка кву 
бор бу и аго ни ју про ла зи чо ве ко во ср це да би се у 
ње му ро дио Хри стос. Бит ка се во ди и да њу и но ћу. 
И ни ко не мо же да зна стре мље ња чо ве ко ве ду ше, 
ње го ву мо ли тву: Го спо де Ису се Хри сте, до ђи и усе ли 
се у нас, не мо же да зна ону чу де сну тај ну што се свр
ша ва у чо ве ку бла го да ћу Хри ста ко ји се ра ђа.

Од да на исто риј ског Хри сто вог ро ђе ња па све до 
да нас, мно ги Бо жи ји иза бра ни ци по ста до ше све ти
те љи. Они су од у век би ли смер ни по кло ни ци Хри
сто ви ко ји су не пре ста но, уз бол ну бор бу, под виг и 
мо ли тву, чи сти ли пе ћи ну свог ср ца да би би ли ро
ђе ни од Хри ста и хри сто но сци. Они са ми, њи хо во 
стре мље ње, њи хов жи вот и њи хов при мер по ка зу ју 
нам пут и на чин на ко ји тре ба да до жи вља ва мо ово 
нат при род но чу до, отва ра ју нам вра та и ра дост ра ја 
уну тар пе ћи не.

Бо жић ни тро пар по чи ње сти хом Ро ђе ње тво је, 
Хри сте Бо же наш, оба сја свет све тло шћу ра зу ма. 
Отац Алек сан дар Шме ман ове ре чи ту ма чи на сле
де ћи на чин: Ро ђе ње Хри сто во омо гу ћа ва про све ће
ње ра зу ма јер је оба сја ло свет све тло шћу. И људ ски 
ра зум, пре или ка сни је, окре ну ће се из во ру ра зу ма 
и све тло сти, окре ну ће се Бо гу ко ји је до шао у свет 
ра ди чо ве ко вог спа се ња. А нај ва жни ју по ру ку Бо жи
ћа слу ша мо сва ки дан у цр кви кроз ан ђел ску пе сму: 
Сла ва на ви си ни Бо гу и на зе мљи мир, ме ђу љу ди ма 
до бра во ља.

Да нас, ви ше не го икад, по треб ни су мир на зе
мљи и до бра во ља ме ђу љу ди ма и на ро ди ма! Мир на 
зе мљи и до бра во ља ме ђу љу ди ма ве чи ти је ва пај и 
не ба и зе мље. Упи та ће не ко, ка кав мир, ка ква во ља 
и ме ђу ка квим љу ди ма? Цр ква увек од го ва ра – је


