
† ЛУКИ ЈАН
МИЛО ШЋУ БОЖ ЈОМ

СРП СКИ ПРА ВО СЛАВ НИ ЕПИ СКОП
ЕПА Р ХИ ЈЕ ОСЕЧ КО ПОЉ СКЕ И БАРАЊ СКЕ,

СВЕ МУ СВЕ ШТЕН СТВУ, ПРЕ ПО ДОБ НОМ МОНА ШТВУ
И СВИ МА СИНО ВИ МА И КЋЕ РИ МА ПОВЕ РЕ НЕ

НАМ БОГОМ СПА СА ВА НЕ ЕПАР ХИ ЈЕ –
БЛАГОДАТ,МИЛОСТИМИРОДБОГАОЦА,

ИГОСПОДАНАШЕГИСУСАХРИСТА,ИДУХА
СВЕТОГА,УЗРАДОСНИБОЖИЋНИПОЗДРАВ:

МИР БОЖ ЈИ – ХРИ СТОС СЕ РО ДИ!



Је ди но род ни Си не и Ре чи Бо жи ја, бе
смр тан си, и из во лео си да се ра ди на ше га 
спа се ња ова пло тиш од Све те Бо го ро ди це 
и При сно дје ве Ма ри је, не пр о ме њи во по
стао си чо век... Хри сте, Бо же, спа си нас!

(Пе сма на Св. Ли тур ги ји)

По здра вља мо вас, бра ћо и се стре, мо ли
тве ним ре чи ма ове ду бо ко ми са о не пе сме, ко ју 
су на Све тим ли тур ги ја ма ве ко ви ма по ја ли пра
во слав ни хри шћа ни у хра мо ви ма вас це ле ва се
ље не. Ову пе сму по је мо и ми да нас, на овај ве
ли ки пра зник Бо жић, Ро жде ство Го спо да Бо га 
и Спа са на ше га Ису са Хри ста, пра зник ра до сти 
ду хов не, пра зник хри шћа на и хри шћан ских по
ро ди ца.

Мир Бож ји – Хри стос се ро ди!

Овај бо жић ни по здрав је по твр да на ше ве
ре, на де и љу ба ви у Оно га ко ји се на да на шњи 
дан пре ви ше од два ми ле ни ју ма ро дио у ма
ле ном ме сту Ви тле је му, у не по сред ној бли зи ни 
слав ног и по зна тог гра да Је ру са ли ма. Ње го во 
чу де сно ро ђе ње у пе ћи ни, ко ју су па сти ри ко
ри сти ли за сво ја ста да, ја ви ли су ан ђе ли, пре
по зна ли му дра ци са Ис то ка, а про сти, не у ки и 
не зло би ви па сти ри об ја ви ли жи те љи ма гра да 
Је ру са ли ма, а пре ко њих и свим љу ди ма све та.

Цар сла ве, „тво рац не ба и зе мље „и све га 
ви дљи вог и не ви дљи вог“, ова пло ћу је се од Ду ха 
Све то га и Пре све те дје ве Ма ри је, ра ђа се ме ђу 
па сти ри ма, у пе ћи ни, ме ђу бе сло ве сним ста ди
ма, оба сјан све тло шћу ви тле јем ске зве зде – пу
те во ди тељ ке му дра ца са Ис то ка, ко ји до ђо ше да 
Му се по кло не, да да ри ва ју Ње га „Го спо да Ису
са Хри ста, Си на Бож јег, Је ди но род ног, од Оца 
ро ђе ног пре свих ве ко ва, Бо га исти ни тог, ро ђе
ног а не ство ре ног, је ди но сушт ног Оцу, кроз ко
га је све по ста ло“ (Сим вол ве ре).

Све ти Јо ван Да ма скин, пе сник и ико но пи
сац, на дах нут Ду хом Све тим твр ди „да је је ди но 
веч но и но во под сун цем оно што оба сја ва све и 
сва; што све чи ни но вим је сте ро ђе ње Хри сто во, 
је сте лич ност Ису са Хри ста“.
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 Ро ђе њем Хри ста Бо го мла ден ца отво ре на 
су вра та веч но сти сви ма љу ди ма у вре ме ну по
сле Ње го вог ро ђе ња, отво ре на су вра та и на ма 
у да на шње вре ме, као и они ма ко ји до ла зе по
сле нас до кра ја све та и По след њег су да Бож јег. 
Ње го вим ова пло ће њем удо сто је ни смо Цар ства 
Бо жи јег при че шћу ју ћи се ов де на зе мљи Ње го
вим Те лом и Кр вљу, у за јед ни ци са сви ма Све
ти ма Ње го вим, са бра ним на Све тој Ли тур ги ји 
у све тим хра мо ви ма Цр кве Хри сто ве. Ро ђе њем 
Си на Бо жи јег да ро ва ни смо љу ба вљу Ње го вом 
и не про ла зном сла вом Ње го вом ов де на зе мљи. 

Ко јим уздар јем мо же мо ми не до стој ни 
да ри ва ти Твор ца све га ви дљи вог и не ви дљи вог? 
Та јан стве ни му дра ци са Ис то ка при не ли су Но
во ро ђе ном зла то и смир ну. Ми да нас у два де сет 
и пр вом ве ку, Те би, Хри сте Спа си те љу наш, мо
же мо при не ти са мо „Тво је од Тво јих“. Оно што 
смо од Те бе при ми ли – то да уз вра ти мо. 

При но си мо Ти, Го спо де, и на ша чи ста ср
ца, све сни да са мо они ко ји су чи ста ср ца мо гу 
Бо га ви де ти. При но си мо Ти, Милостиви, не из
мер ну љу бав на шу, не са мо Те би, не го и сви ма 
љу ди ма ма ко је на ци је би ли, ко ју ве ру ис по ве
да ли, макар и не при ја те љи на ши би ли. Го спо де, 
Тво ја са стра дал на љу бав пре ма ро ду људ ском 
учи нас да љу би мо јед ни дру ге као што Ти, Го
спо де, љу биш нас по стра дав ши за нас на кр сту, 
вас кр снув ши да би нас вас кр сао и избавио од 
гре ха и смр ти. Ваз нео си се, Го спо де, на не бе са 
да би и ми би ли ваз не ти у Цар ство Тво је Не бе
ско, Цар ство веч но сти, Цар ство Све тих Тво јих. 

Пра зник Бо жи ћа, бра ћо и се стре, учи нас 
да те жи мо исти ни и спо зна ји пра ве исти не. 
Обра ћа мо се но во ро ђе ном Ису су, ко ји је „Пут, 
Исти на и Жи вот“ (Јо ван 14,6). Ја сам Хлеб жи во
та, ко ве ру је у ме не не ће по ги ну ти, већ ће има
ти жи вот веч ни“, говори Спаситељ. Мо ли мо Га 
да нас про све тли сво јом бо жан ском све тло шћу 
да спо зна мо Исти ну, да хо ди мо пу тем Исти не; 
да исти ни то и пра вед но оце њу је мо на ша де ла 
и  де ла дру гих, као и на ше ме ђу соб не од но се. 
Исти ни та ра дост об у зи ма нас ка да уз Бож ју 
по моћ пра вил но и пра вич но до но си мо од лу ке 
у на шем му ко трп ном жи во ту, жи во ту пу ном 
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ла жи, зло бе, за ви сти, мр жње... „Кроз истин ску 
ра дост су сре ће мо се са Бо го мла ден цем Хри
стом. Та ра дост, Бо го мла ден че Хри сте, знак је 
ра до ва ња на ших ду ша То бом, јер Ти си тај на 
сва ке исти не и исти на сва ке тај не под зве зда
ним не бом“, ре чи су епи ско па Си ме о на Гор
њо кар ло вач ког. „Бо го мла ден че, мо ли мо Те да 
нас осве тлиш исти ном Тво јом, оном Исти ном 
ко ју си из мо лио од Оца за Тво је уче ни ке – Све
те Апо сто ле, Тво је Све те, јер са мо Тво ја исти на 
спа са ва и во ди у Цар ство веч но сти, Цар ство не
бе ско, у на руч је Тво је, Го спо де!“

Бо жић је дан Ро ђе ња Си на Бож јег, дан ка
да се сје ди њу је не бо са зе мљом, ка да се чо век 
ми ри са Бо гом и Бог са чо ве ком, ка да Бог по зи
ва све љу де на уза јам но пра шта ње и ме ђу соб ну 
љу бав и мир. „Не ка би на ло же ни бад њак у сва
ком пра во слав ном до му, тај сим вол Хри ста, Др
ве та Жи во та веч но га, био знак ми ра ме ђу на ма 
и брат ске љу ба ви, а не др во раз до ра и сва ђе и 
брат ске не тр пе љи во сти. Про сла ва Бо жи ћа зна
чи по ми ре ње у по ро ди ци из ме ђу су пру жни ка, 
из ме ђу ро ди те ља и де це; тра же ње опро шта ја од 
оних ко је смо увре ди ли, уцве ли ли, ожа ло сти
ли... Ако је на Бо жић Бог за гр лио чо ве ка, за гр
ли мо и ми Бо га, али и Ње го во ство ре ње – чо
ве ка, да би смо за јед нич ки до жи ве ли бо жић ну 
ра дост. (Ми тро по лит Ам фи ло хи је) 

Не ка на ша љу бав и пра шта ње Бо го мла
ден цом пре ма сви ма и пре ма они ма ко ји нас 
искон ски мр зе и не пре ста но про го не са пра де
дов ских ог њи шта, бу де наш дар, при нос и мо
ли тва Го спо ду, да нас Он са чу ва на овим про
сто ри ма, да оста не мо и оп ста не мо. А оне ко ји 
дру га чи је ми сле и же ле, ура зу ми да спо зна ју да 
„зло до бра до ни јет не мо же“.

Ових го ди на, сви Сло ве ни без об зи ра ко
јој Цр кви при па да ју, мо ли тве но обе ле жа ва ју 
дванаест ве ко ва ми си је Све те бра ће Ћи ри ла и 
Ме то ди ја. Не мо же мо а да се не се ти мо њи хо ве 
успе шне про по ве ди на у ке Хри сто ве на је зи ку и 
пи сму ста рих Сло ве на; њи хо ве азбу ке ко ју нам 
оста ви ше они и њи хо ви све ти уче ни ци и след бе
ни ци: Кли мент и На ум Охрид ски, Са ва, Го разд 
и Ан ге лар, Све ти Са ва Срп ски, кнез Вла ди мир, 
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про све ти тељ ру ски и мно ги дру ги чи ја су пи
са на де ла – све те књи ге: Је ван ђе ља, Апо сто ли, 
Мо ли тво сло ви, Жи ти ја Све тих, пи са на ћи ри ли
цом и гла го љи цом. Ова де ла кра се све те хра мо
ве, би бли о те ке, ри зни це и му зе је. Њи ма се ди ви 
вас це ли кул тур ни свет, ко ме и „Лије па на ша“ 
при па да. 

Мно га де ла пи са на ћи ри ли цом, из у зет
не исто риј ске, умет нич ке и ду хов не вред но сти, 
на ста ла су, на пи са на и са чу ва на на про сто ри ма 
Хр ват ске, као што су Ва ра ждин ски апо стол, Ле
то пис ма на сти ра Мар че. Ми ро сла вље во је ван
ђе ље ко је је под за шти том УНЕ СКА на пи са но је 
ћирилицом у Ра шкој обла сти (Би је ло По ље) као 
и дру ги ћи ри лич ки спо ме ни ци. Хра мо ви по све
ће ни Св. бра ћи Ћи ри лу и Ме то ди ју бли ста ју по 
сло вен ским зе мља ма, а мно го број не књи ге, ча
со пи си и но ви не об ја вљу ју се и штам па ју ћи ри
ли цом. Ово пи смо на зи ва ју све тим, јер су га са
ста ви ли све ти Бо жи ји љу ди.

Зар да нас у два де сет и пр вом ве ку, ка да 
Хр ват ска при па да за јед ни ци европ ских др жа ва, 
а у Евро пу је при мље на уно се ћи у њу сво на ше 
ду хов но бо гат ство и кул тур но на сле ђе, уно се ћи 
у ри зни це европ ских на ро да Ћи ри ла и Ме то ди
ја, Ни ко лу Те слу, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Пе
тра Пре ра до ви ћа и мно ге дру ге зна ме ни то сти 
и лич но сти, па и ћи ри ли цу и де ла њом пи са на; 
зар тре ба да нас, у овом вре ме ну, да ћи ри ли ца 
бу де пред мет мр жње, са тан ске мр жње пре ма 
бра ћи по ве ри у Хри ста, бра ћи по кр ви и је зи ку 
ко ји ма је Хр ват ска за јед нич ка до мо ви на. Та кви 
љу ди ко ји су оп сед ну ти мр жњом и про го не ћи
ри ли цу из сво јих окру же ња, ни су си но ви Бож ји, 
ни су де ца Хри сто ва, ни су бра ћа Ису со ва. 

Шта нам да нас, у овом вре ме ну, по ру чу је 
веч ни Бо го мла де нац Хри стос?

По зи ва нас на за јед ни штво, мир, сло гу, 
ме ђу соб но ува жа ва ње и по што ва ње. На сло бо
ду ис по ве да ња ве ре, на сло бо ду из бо ра је зи ка и 
пи сма, ми сли и го во ра, сло бо ду из ра жа ва ња. На 
љу бав не из мер ну, не ли це мер ну, на ис кре ну љу
бав пре ма сви ма, па и они ма ко ји нас не во ле.

„Пред веч ни Бог, ко ји је сво јим ро ђе њем у 
ја сла ма оси ро ма шио да би нас со бом и сво јим 
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веч ним бо гат ством обо га тио, учи нас, а и сва 
људ ска по ко ле ња, да се не одва ја мо јед ни од 
дру гих и да јед ни од дру гих не оти ма мо, не го 
да јед ни дру ги ма бре ме на но си мо, да љу би мо 
јед ни дру ге, да по ма же мо сла бе и си ро ма шне, 
да брат ски де ли мо до бра ко ји ма нас је Бог об
да рио и да та ко ис пу ња ва мо За кон Хри стов и 
оства ру је мо на хри сто ли ки на чин сво је људ ско 
по на ша ње“ (Ми тро по лит Ам фи ло хи је).

Мо ли мо се на шем за јед нич ком Го спо
ду Хри сту, на шем за јед нич ком Спа си те љу, ро
ђе ном од Пре све те Дје ве Ма ри је, да пла мен и 
то пло та Бо жић ног ог ња за гре ју и ду ше и ср ца 
сви ју нас на овим на шим бал кан ским про сто
ри ма, где се на у ка Хри сто ва про по ве да ла и у 
жи вот спро во ди ла; да не у га си ви огањ љу ба ви 
Бож је оба сја све нас, без об зи ра на раз ли ке у 
уве ре њи ма, иде о ло ги ја ма... Да нас ис пу ни за
јед ништвом, љу ба вљу, ра до шћу, ми ром; да нам 
по да ри на пре дак у све му бла го у год ном и ду ше
ко ри сном, у све му нео п ход ном за на ше спа се
ње и спа се ње свих љу ди до бре во ље.

Ово сви ма ва ма же лим од Бо го мла ден ца 
Хри ста, де цо ду хов на, при ја те љи и су се ди на
ши, че сти та ју ћи Вам сре ћан Бо жић и бла го сло
ве но ле то ми ло сти Го спод ње 2014.

Мир Бож ји – Хри стос се ро ди!
Ва и сти ну се ро ди!

Да но у Епи скоп ском дво ру 
у Да љу, о Бо жи ћу 2014.    

Ваш мо ли тве ник пред
Но во ро ђе ним Мла ден цем Хри стом 
     сме р ни † Епи скоп Лу ки јан

Штампа:
ШтампаријаИздавачкефондацијеАрхиепископијебеоградско-карловачке,

Београд,КраљаПетра5
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