
уста де из мр твих сла вом Оче вом, та ко и ми хо дили у 
но вом жи во ту (Ри мља ни ма 6, 4).

Го спод је сво јим вас кр се њем по бе дио смрт и по
да рио је љу ди ма сна гу не по бе ди ву, не у ни шти ву сна гу 
ко јој не мо гу одо ле ти ни ка кве си ле овог све та. Он, по
бед ник све та, да ру је сна гу и они ма ко ји су Ње го ви, да 
би и они по бе ђи ва ли, да по бе ђу ју страх у се би и сво је 
не вер је и ма ло вер је, да над вла ђу ју сва на си ља ко ја се 
вр ше над де цом Бо жи јом кроз ве ко ве, али и у на ше 
вре ме. И да одо ле ва ју свим на ср та ји ма си гур ни да је 
Бо жи ја си ла све вре ме на, а људ ска при вре ме на, да су 
све си ле овог све та до ла зи ле и про ла зи ле, док је Бог 
као Све ти ња оста јао ус прав но и не по ко ле бљи во.

Бра ћо и се стре, дра га де цо ду хов на, не ка би си лом 
Вас кр слог Хри ста вас кр сла и ду хов на сна га у на шем 
на ро ду и у це лом све ту, да би смо се сви за јед но ра
до ва ли Вас кр слом Го спо ду! Ра ду ју ћи се Ње му, ми се 
ра ду је мо и са мима се би. Кла ња ју ћи се Ње му, Вас кр
слом, ми се кла ња мо веч ном жи во ту. При че шћу ју ћи 
се Те лом и Кр вљу Ње го вом, по ста је мо јед но са Њим и 
за до би ја мо жи вот веч ни. У Вас кр сло ме Хри сту от кри
ва мо да су сви на ши пре ци жи ви. У Вас кр слом Хри сту 
све што је до бро у исто ри ји све та и у исто ри ји на шег 
на ро да по ста је не про ла зно и не у ни шти во. У Вас кр слом 
Хри сту ми смо веч но са на шим све ти те љи ма и они са 
на ма. У Вас кр слом Хри сту прав да је увек по бе ђи ва ла. 
Са Њим и у Ње му, прав да ће по бе ђи ва ти и у на ше да не. 
Ако је Вас кр сли Хри стос са на ма и ми са Њим, ко ће 
он да мо ћи про тив нас? Са овим ми сли ма и же ља ма 
да овај Пра зник над пра зни ци ма про ве де те у ду хов ној 
ра до сти, ми ру, сло зи и љу ба ви, по здра вља мо вас, у име 
Цр кве Бо жи је у Шу ма ди ји, све ра до сним 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!

и ве ру је мо у вас кр се ње ко је је за по че ло Хри сто вим 
вас кр се њем и оче ку је мо оп ште вас кр се ње свих љу ди 
ко ји су ика да жи ве ли.

Глав но обе леж је пра вих хри шћа на свих вре ме на 
је сте ова ве ра у Вас кр слог Го спо да као Си на Бо жи јег 
ко ји је Реч Бо жи ја кроз ко ју све по ста де (Јо ван 1, 1–3) 
и ко ји је до шао ка да се на вр ши ла пу но ћа вре ме на. Без 
ве ре у Вас кр слог Го спо да не мо же се би ти хри шћа нин. 
Хри сто во вас кр се ње је за лог на шег веч ног жи во та и 
за то ра дост Вас кр са тре ба да по кре ће сва ко га од нас 
на ду бље про ми шља ње о се би и о сми слу соп стве ног 
жи во та. На рав но, ствар ност лич ног до жи вља ја ве ре 
ни је иден тич на код сва ког чо ве ка, што не тре ба да 
нас обес хра бру је. Упра во на тој раз ли чи то сти те ме љи 
се сми сао и ду би на ве ре и нај пот пу ни је се оства ру је 
ства ра лач ка сло бо да сва ког чо ве ка. Ни ко ни шта не 
мо ра, ако не ће или не мо же. Бог има стр пље ња са 
сви ма и раз у ме ва ње за сва ко га, ни шта не из ну ђу је и 
ни ко га не при си ља ва, већ све при зи ва и са би ра.

Ве ра ни је са мо за сно ва на на ми шље њу, не го је 
нај пре на чин жи вље ња у пу но ћи од го вор не сло бо де. 
Бог же ли ова кве од но се са чо ве ком. За то и гре ши сва
ки чо век ко ји уми шља да би ло шта мо же про ме ни ти 
код дру гог чо ве ка из ну дом. Бог во ли сва ко га од нас, 
штави ше и оне ко ји Ње га не во ле. Бог без зло пам ће
ња и без осве те пре ла зи пре ко све га, по стао је чо век, 
умро је на кр сту да би нам кроз вас кр се ње омо гу ћио 
жи вот, и то жи вот веч ни.

Вас крс је мно го ви ше од јед ног пра зни ка и ви ше 
од про сла вља ња јед ног до га ђа ја из про шло сти. Он је 
све тли ји од да на, он је ра дост са ко јом се не мо же упо
ре ди ти ни јед на ра дост овог све та. За то у Вас кр шњем 
ка но ну и пе ва мо: Са да се све ис пу ни све тло шћу: и не бо, 
и зе мља, и пре и спод ња. Не ка сто га сва твар пра зну је 
Хри сто во вас кр се ње, у ком се утвр ђу је мо. На Вас крс, 
та ко ђе пра зну је мо умрт вље ње смр ти, ра зо ре ње ада, 
по че так дру гог – веч ног жи во та. Но ви жи вот ко ји је 
за си јао из гро ба пре две хи ља де го ди на дат је сви ма 
на ма на дан кр ште ња, сви ма ко ји ве ру је мо у Хри ста, 
јер се, по ре чи ма Све тог апо сто ла Па вла, с њим по гре
бо смо кроз кр ште ње у смрт, да би, као што Хри стос 



Дан je вас кр се ња, и про све ти мо се сла вљем  
и за гр ли мо је дан дру гог

(Из Пас хал не сти хи ре)

Ис по ве да ње ве ре у Хри сто во вас кр се ње је основ на 
и од лу чу ју ћа исти на Сим во ла ве ре у ко јој је из ра
же на са ма срж хри шћан ства. За и ста, ако Хри стос 
ни је устао, уза луд је ве ра ва ша (Пр ва Ко рин ћа ни ма 
15, 17). Ове ре чи Све тог апо сто ла Па вла oд тада до 
данас сведоче да је хришћанство пре све га ве ра у то 
да Хри стос ни је остао у гро бу, да је из Ње го ве смр ти 
за си јао жи вот, од но сно да је све о  бу хват но по бе ђен 
за кон смр ти ко ји до та да ни је имао из у зет ке.

Дан Хри сто вог вас кр се ња про сла вља мо због то га 
што је Он овим до га ђа јем по ка зао да смрт ни је мо гла 
да по бе ди Бо га и да мр жња ни је над вла да ла љу бав. 
По ка зао је да и ми, сје ди ње ни са Хри стом, мо же мо 
да жи ви мо ра до сним, Бо жи јим жи во том, а не хлад но 
рав но ду шни јед ни пре ма дру ги ма. Но ви жи вот Го
спод је дао сва ком од нас. Вас кр се ње Хри сто во је по
бе да из над свих по бе да, јер су пре ва зи ђе ни смрт, грех 
и зло. Ово ни је по бе да обич ног чо ве ка, већ три јумф 
Бо га. По бе ду ко ја нам је да ро ва на по здра вља мо ра
до сним ре чи ма Хри стос вас кр се – ва и сти ну вас кр се! 
Ка ко је ле по чу ти, ка ко је ле по из го ва ра ти ове ре чи! 
Бес крај но се ра ду је мо јер нам је још јед ном да то да 
на зе мљи, у овом, че сто су мор ном, мрач ном и злом 
све ту, до че ка мо пра зник над пра зни ци ма – Пас ху 
Хри сто ву, Вас крс.

Кроз сла вље овог пра зни ка, да ро ва но нам је, да 
и при вре ме но, за бо ра ви мо на та му и зло бу ко је нас 
окру жу ју и да свој уну тра шњи вид усред сре ди мо пре
ма све тло сти. Не да би смо скре ну ли по глед са та ме и 
да би смо за бо ра ви ли на пат њу и не прав ду, на мр жњу 
и не при ја тељ ство и пре да ли се не ком „дру гом све ту”, 
већ да би се окре ну ли Хри сту Вас кр слом ко ји је је
ди ни у ста њу да сва ко зло над вла да, чи не ћи до бро и 
све тлост моћ ни јим од та ме и пат ње. Ако ову Хри сто ву 
моћ не ма мо у ви ду, мо же нам се до го ди ти да по клек
не мо пред опа сним ис ку ше њем да зло при хва ти мо као 
не што нор мал но, да на его и зам и мр жњу гле да мо као 
на при род но ста ње све та и чо ве ка. Мо же мо по че ти да 

све сно ве о до бру сма тра мо бес ко ри сним ма шта њем и 
да се по ми ри мо са прин ци пом да је ре ал ност жи во та 
за сно ва на на за ко ну по ко јем је чо век чо ве ку вук.

Упр кос овом ре а ли зму ко ји мно ги сма тра ју вр
хун цем жи вот не му дро сти, од но сно и по ред то га што 
смо че сто спрем ни да не слав но ка пи ту ли ра мо пред 
злом, Вас крс нас учвр шћу је у ве ри да ко нач ни три
јумф увек од но си љу бав Бо жи ја ко ја је из вор жи во та. 
О то ме пе ва на Вас крс цр кве ни пе сник: „Са да се све 
ис пу ни све тло шћу: и не бо, и зе мља, и ду би не ње не. 
Не ка сто га сва твар пра зну је Хри сто во вас кр се ње, у 
ком се утвр ђу је мо.” Чу је мо ли ово, бра ћо и се стре? 
Не са мо не бо, не го и зе мља и ду би не ње не, це ли свет, 
све у куп на тво ре ви на, све што по сто ји ис пу ни ло се 
све тло шћу Хри сто вог вас кр се ња!

Све то Је ван ђе ље го во ри да су вр ло ра но... око из ла
ска сун ца (Мар ко 16, 2) на гроб у ко ме је би ло по ло
же но те ло Хри сто во иза шле же не, вер не след бе ни це 
Ње го ве. У том гро бу би ла су са хра ње на сва њи хо ва 
на да ња. Из гле да ло је да се све за вр ши ло стра шном, 
бе сми сле ном смр ћу на кр сту. Ако се ика да у све ту 
осе ћао пот пу ни три јумф зла и мр жње, по дло сти и 
ку ка вич лу ка, он да су то ча со ви у ко ји ма су од је ки ва
ле ре чи: Расп ни га, расп ни (Лу ка 23, 21). Је дан ве ли ки 
бо го слов ову ат мос фе ру је опи сао на сле де ћи на чин: 

„Би ла је ноћ, би ла је је за, свет је био она кав ка квим га 
по зна је мо, и на жа лост, при хва та мо и да нас. Пре о ста
ло је са мо да се на де са љу ба вљу са хра не. Пре о ста ло 
је, ка ко и да нас ка же мо, да се ода по след ња по част, а 
за тим да се све за бо ра ви и да се сви вра те та ко зва ном 
нор мал ном жи во ту у ко ме увек по бе ђу је зло.”

Без на ђе ко је је та да за вла да ло крат ко је тра ја ло. 
Вас кр сли Хри стос, ја вља ју ћи се Ми ро но си ца ма, ре као 
је: Ра дуј те се... Не бој те се, иди те те ја ви те бра ћи мо
јој не ка иду у Га ли ле ју, а та мо ће ме ви де ти (Ма теј 28, 
9–10). Вас кр слог Го спо да пре по зна ли су мно ги и ова 
пас хал на ра дост за у век је ушла у ср ца ми ли о на љу ди. 
Хри стос вас кр се – ва и сти ну вас кр се – ето, у су шти ни, 
овим је хри шћан ство по бе ђи ва ло и по бе ђу је. Не до
ка зи ма, не те о ри ја ма, не дог ма ти ма, већ вас кр шњом 
ра до шћу, вас кр шњом све тло шћу... „Дан је вас кр се ња, 
и про све ти мо се сла вљем, и за гр ли мо је дан дру гог. Ре

ци мо и они ма ко ји нас мр зе: Бра ћо! Oпро сти мо све 
Вас кр се њем, и та ко ус клик ни мо: Хри стос вас кр се из 
мр твих, смрт смр ћу уни шти, и сви ма у гро бо ви ма 
жи вот да ро ва.” Ове жи во то дав не ре чи хра бре и од
је ку ју и да нас у ср ци ма ве ру ју ћих љу ди и сви ма да ју 
на ду у по бе ду до бра. На све ту не ма леп ших и ви ше 
охра бру ју ћих ре чи од ових да је Хри стос вас кр сао и 
по бе дио грех и зло. Не ма ре чи ко ји ма би сна жни је, 
ја сни је, али и јед но став ни је би ла из ра же на ова по бе да 
и ве ра да на не бу, на зе мљи и у ње ним ду би на ма, не 
по бе ђу је зло и мр жња, већ све тлост и љу бав. Ове ре чи 
су по бе до но сне ка да ми за њих отво ри мо сво је ср це, 
ка да ве ру је мо и жи ви мо њи ма. Не ћу вас оста ви ти 
си рот не; до ћи ћу к ва ма. И ра до ва ће се ср це ва ше, и 
ра дост ва шу ни ко не ће узе ти од вас (Јо ван 14, 18; 16, 
22). Ово је Го спод го во рио уче ни ци ма пре не го што 
је по шао на спа со но сно стра да ње. Ра дост љу ба ви се 
не мо же од у зе ти, без об зи ра што ско ро сва ко од нас 
на овом све ту про ла зи кроз ноћ зла, мр жње и уса
мље но сти. Али, до шао је Вас крс и из но ва нам се на 
дар да ју ве ра, ра дост и зна ње ка ко би се све ис пу ни ло 
све тло шћу Хри сто вог вас кр се ња.

„Не ка се ни ко не бо ји смр ти, јер нас осло бо ди 
Спа си те ље ва смрт: уга си је Онај ко га је она др жа ла, 
за пле ни ад Онај ко ји си ђе у ад, угор ча се ад оку сив ши 
те ло Ње го во... Вас кр се Хри стос, и ра ду ју се ан ђе ли! 
Вас кр се Хри стос, и жи вот жи ву је! Вас кр се Хри стос, 
и ни јед ног мр твог у гро бу!” Ова ко ве ко ви ма клик ће 
Зла то у сти про по вед ник Вас кр слог Хри ста. Већ две 
хи ља де го ди на, од ка да је Го спод ста ра њем Јо си фа 
из Ари ма те је, по чи нуо у но вом гро бу, до осви та 
тре ћег да на, ка да је вас кр сао из мр твих си лом Ду ха 
Све тог чи ме је свој гроб од ра ди о ни це смр ти пре тво
рио у ра ди о ни цу веч ног и не про ла зног жи во та, ми 
се по кла ња мо Хри сто вом тро днев ном вас кр се њу. 
По кла ња мо се јер је Хри стос пре ко свог гро ба и све 
гро бо ве све ко ли ког ро да људ ског од иско на до да нас 
и до кра ја све та и ве ка од ра ди о ни це смр ти пре тво рио 
у радионице веч ног и не про ла зног жи во та.

Ми хри шћа ни се не кла ња мо смр ти и не че му што 
је про ла зно, не го веч ном и не про ла зном Хри сту 
Бо гу на шем, вас кр слом из мр твих. Ми се кла ња мо 


