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О ВАСКРСУ 2019. ГО ДИ НЕ

I R I  N E J
ПО МИ ЛО СТИ БОЖ ЈОЈ

ПРА ВО СЛАВ НИ АР ХИ Е ПИ СКОП ПЕЋ КИ, МИ ТРО ПО
ЛИТ БЕ О ГРАД СКОКАР ЛО ВАЧ КИ И ПА ТРИ ЈАРХ СРП
СКИ, СА СВИМ АР ХИ ЈЕ РЕ ЈИ МА СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ
НЕ ЦР КВЕ – СВЕ ШТЕН СТВУ, МО НА ШТВУ И СВИМ СИ
НО ВИ МА И КЋЕ РИ МА НА ШЕ СВЕ ТЕ ЦР КВЕ: БЛА ГО ДАТ, 
МИ ЛОСТ И МИР ОД БО ГА ОЦА, И ГО СПО ДА НА ШЕ ГА 
ИСУ СА ХРИ СТА, И ДУ ХА СВЕ ТО ГА, УЗ РА ДО СНИ ВАС
КР ШЊИ ПО ЗДРАВ:

ХРИ СТОС ВАС КР СЕ! 



„Смр ти, где ти је жа лац?
Аде, где ти је по бе да?

Вас кр се Хри стос и ни јед но га мр твог у гро бу!
Вас кр се Хри стос и жи вот ца ру је!“

(Вас кр шње сло во све тог Јо ва на Зла то у ста)
 

Дра га ду хов на де цо,

Срцâ ис пу ње них ве ли ком ра до шћу и све тло шћу, 
да нас сла ви мо Пра зник над пра зни ци ма, све пра зник 
по бе де ве ре и жи во та над смр ћу, пра зник Вас кр се ња 
Хри сто вог, али и вас кр се ња људ ске при ро де, вас кр се
ња сва ког чо ве ка.

Про па дљи вост и смрт, кроз грех уса ђе ни у људ ску 
при ро ду, сво јом гру бом и не по бит ном из ве сно шћу по
твр ђу ју крај исто риј ског пу та и жи во та сва ког људ ског 
би ћа. Би о ло шки ци клус ко ји по чи ње од мај чи не утро
бе за вр ша ва се у утро би зе мље, а про ла зност и смрт 
се по ка зу ју је ди ном не из бе жном ствар но шћу. Ми, ме
ђу тим, од пр вог чо ве ка до да нас, сва ком сво јом реч ју, 
ми шљу и де лом по ка зу је мо да се са смр ћу не сла же мо, 
да је смрт ано ма ли ја, да смо глад ни и жед ни не про ла
зног жи во та, јед ном реч ју, да смо ство ре ни и на зна че
ни за пу но ћу жи во та и веч но сти. Сто га смрт ви ди мо 
као бе сми сао, као свог нај ве ћег и у су шти ни је ди ног, 
по след њег не при ја те ља.

Оту да су сви на по ри чо ве чан ства усме ре ни на по
ку шај из на ла же ња ле ка про тив смр ти и про па дљи во
сти. Све ре ли ги је све та, сви уз ви ше ни на по ри људ ског 
ду ха – фи ло со фи ја, на у ка и умет ност – у крај њем слу
ча ју има ју са мо је дан циљ: по бе ди ти смрт! С тим ци
љем, чо ве чан ство је кроз ве ко ве ство ри ло не ви ђе на 
чу да тех ни ке и ма те ри јал не кул ту ре уоп ште. До не слу
ће них раз ме ра раз ви ло је на уч но зна ње, ис по љи ло не
мер љив за мах со ци јал ног ства ра ла штва, фи ло соф ску 
ми сао до ве ло до из ван ред не фи но ће и ја сно ће и ство
ри ло ве ли ку умет ност, али циљ је остао не до сти жан! 
Раз лог је јед но ста ван – про ла зно и ство ре но не мо же 
са мо из се бе по ста ти не про ла зно и веч но. 

Сто га је Је ди но род ни Син Бож ји, ова пло ће на Љу
бав Бож ја, до шао у свет, пре тр пео и под нео стра да ња 
на Кр сту и та ко је, је дампут за сваг да, о чу да, учи нио 
Свој жи вот жи во том на шим! Узео је на Се бе на шу смрт 
као Сво ју да би, бла го во ље њем и чо ве ко љу бљем Оца 
не бе ско га, по бе до но сно устао из гро ба и Сво јом смр ћу 
не по врат но обе сна жио оп ште ва же ћи за кон уми ра ња и 
смр ти. 
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Вас кр се ње Хри сто во, као бла га вест и као не по бит
на чи ње ни ца, по ста ло је по сто ја ни те мељ и ср це хри
шћан ске ве ре. Оно је по ста ло но во ро ђе ње чо ве ка за 
веч ни жи вот и вра та ко ја га во де у свет но ве, пре о бра
же не ре ал но сти, ре ал но сти сла ве Цар ства не бе ског. То 
нај са др жај ни је све до че ре чи све тог апо сто ла Па вла, 
ко ји ка же: „... За и ста је Хри стос устао из мр твих, те 
по ста де пр ве нац оних ко ји су умр ли“ (I Кор. 15, 20). 

Тај на Вас кр се ња Хри сто вог нам от кри ва да Бог ни 
у ком слу ча ју ни је ап страк тан по јам или не ка ква хи
по те тич ка и не до ступ на «ви ша си ла», ко ја нас си сте
мом мо рал них нор ми по ро бља ва и огра ни ча ва. Он је, 
на про тив, са вр ше на Лич ност Ко ја је до шла у свет не 
са мо да по бољ ша усло ве ов да шњег жи во та, или да нам 
по ну ди не ки, ма кар и нај са вр ше ни ји, еко ном ски и по
ли тич ки си стем, или да нас на у чи ме то ду ко јим се по
сти же из ве сна пси хо фи зич ка рав но те жа. Он је до шао 
да по бе ди смрт као „по след њег не при ја те ља“ (I Кор. 15, 
26) и да до не се жи вот веч ни чи та вом људ ском ро ду. 
„Јер Бог та ко за во ле свет да је и Си на Сво га Јед но род
но га дао да ни ко ко ве ру је у Ње га не про пад не не го да 
сва ко има жи вот веч ни“ (Јн 3, 16). 

Ни је слу чај но то да ни ко од је ван ђе ли ста ни је по ку
шао да опи ше сâм До га ђај Вас кр се ња, то јест да пред
ста ви шта се до го ди ло у кључ ном тре нут ку уста ја ња из 
сна смр ти. Сви, без из у зет ка, го во ре са мо о по сле ди ца
ма тог До га ђа ја и на во де све до чан ства љу ди о пра зном 
гро бу. Са ма Тај на Вас кр се ња оста је скри ве на. Оно што 
су та да оче ви ци, уче ни ци и апо сто ли Хри сто ви, по све
до чи ли, и што су кроз ве ко ве све ти те љи Бож ји у Цр кви 
по твр ди ли, је су ја вља ња Вас кр сло га Го спо да и њи хо ва 
ис ку ства за јед ни ча ре ња са Њим. То зна чи да ни ко не 
мо же не са мо да схва ти и ви ди не го ни да опи ше ове 
спа со но сне до га ђа је, ко ји пре ва зи ла зе на ше ин те лек
ту ал не мо гућ но сти. Удо сто је ни смо ствар но сти ових 
Тај ни са мо кроз ве ру и ду хов но ис ку ство јер ре ал ност 
за јед ни це са Вас кр слим ни је пи та ње ла бо ра то риј ског 
ис тра жи ва ња и ра ци о нал ног до ка зи ва ња већ ев ха ри
стиј ског уче шћа у за јед нич кој Ча ши жи во та. Има мо 
бла го сло ве ну мо гућ ност да ис ку си мо пло до ве Вас кр
се ња, али не и да су ди мо о при ро ди ове Тај не, баш као 
што се де ша ва и са Тај ном Ова пло ће ња и са свим Тај
на ма бо жан ског До мо стро ја спа се ња

Ту Тај ну над тај на ма от крио нам је Сâм Вас кр сли 
Го спод ка да је са дво ји цом Сво јих уче ни ка био на пу ту 
пре ма се лу Ема ус: „О без ум ни и спо ро га ср ца за ве
ро ва ње у све што го во ри ше про ро ци! Ни је ли тре ба ло 
да Хри стос то пре тр пи и да уђе у сла ву Сво ју?“ (Лк. 24, 
25. – 26). Пот пу но им се от крио у свом вас кр слом и 
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пре о бра же ном об лич ју тек ка да је за вре ме ве че ре узео 
хлеб и бла го сло вио га, а по том га и раз де лио. Та да су 
им се отво ри ле очи ума и они Га пре по зна ше као Вас кр
сло га Го спо да. Ра до сна ствар ност Вас кр се ња не мо же 
би ти об у хва ће на људ ским ра зу мом. Са мо очи ма ве ре, 
и то не би ло где не го на све тој Ли тур ги ји, мо же мо пре
по зна ти Вас кр слог и про сла вље ног Спа си те ља Хри ста. 
До га ђај Вас кр се ња се до жи вља ва у ли тур гиј ској за јед
ни ци са дру ги ма, то јест у Цр кви Хри сто вој. Пре ма то
ме, Вас кр се ње се не од но си са мо на по је дин ца не го се 
ти че це ле за јед ни це, На ро да Бож јег у це ли ни. По да ру 
Бож јем, то је уни вер зал ни, ва се љен ски, цр кве ни до га
ђај. Сви на ро ди и пле ме на на зе мљи, сва људ ска би ћа, 
по зва на су да до жи ве сво ју све ште ну Пас ху кроз до га
ђај Хри сто вог Вас кр се ња. 

Кр стом и Вас кр се њем Сво јим Хри стос је ко нач но 
умр твио не при ја тељ ство и чо ве чан ство сје ди нио у јед
но Те ло и је дан На род. Сто га Јед на, Све та, Са бор на и 
Апо стол ска Цр ква је сте Цр ква по ми ре ња свих и све га. 
За то сви ми, из ми ре ни, ис пу ње ни но вим, истин ским 
жи во том, по ста до смо „су гра ђа ни све тих и до ма ћи 
Бож ји“ (Еф. 2, 19).

На жа лост, и по ред не бо зем не пас хал не ра до сти, и 
да ље смо су о че ни са мно штвом ис ку шењâ и не вољâ, са 
те ро ри змом, ра то ви ма и од у зи ма њем људ ских жи во та 
ши ром зе мљи ног ша ра. Плач и аго ни ја жр та ва, ко ји 
до нас до пи ру нај ве ћом бр зи ном пу тем са вре ме них 
сред ста ва ко му ни ка ци је, ра ња ва ју на ша ср ца. Ра зно
вр сна и без број на раз о ча ре ња, ту га и не за до вољ ство 
об у зи ма ју на ше ду ше. Сву да око нас вла да не прав да 
и мр жња, а исти на се ре ла ти ви зу је. Љу де вр лин ског 
жи во та кле ве та ју и про го не. То се од ви ја не са мо на 
лич ном и ло кал ном пла ну не го и у гло бал ним раз ме
ра ма. Све до ци смо да се да нас у це лом све ту основ не 
хри шћан ске вред но сти по ти ску ју у дру ги план, а чо
ве чан ству се не где пред ла жу, а не где на ме ћу не са мо 
хри шћан ству ту ђи не го и ње му пот пу но су прот ни си
сте ми вред но сти.

У та ко из о па че ном све ту, ми, пра во слав ни хри шћа
ни, по зва ни смо да сво јим при ме ром све до чи мо, бли
жњи ма и даљ њи ма, по бе ду жи во та над смр ћу и сми
сла над бе сми слом. Цр ква не сме да жи ви са мо за се бе 
као за тво ре на ре ли гиј ска за јед ни ца, за о ку пље на са мо 
пи та њи ма лич не по бо жно сти. Ду жна је да ра до шћу и 
ис ку ством Вас кр се ња бу де чи ни лац ми ра и по ми ре ња, 
љу ба ви и со ли дар но сти, у све це лом чо ве чан ству. 

За пи тај мо се: ка ква је на ша ве ра? Да ли ми за и ста 
ве ру је мо да је Хри стос вас кр сао из мр твих? Да ли тај 
До га ђај има пре суд не спа со но сне по сле ди це за нас и 
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за наш жи вот? У од го во ру на то јед но став но пи та ње 
ле же и од го во ри на све на ше не во ље, стра хо ве и не
си гур но сти, на сва на ша ис ку ше ња, ег зи стен ци јал не 
не до у ми це, пси хо ло шке кон флик те, мо рал не, дру
штве не, на ци о нал не и све дру ге иза зо ве, лич ног и гло
бал ног ка рак те ра. „Јер, ако ис по ве даш усти ма сво јим 
да Исус је сте Го спод, и ве ру јеш у ср цу сво ме да га Бог 
по ди же из мр твих, би ћеш спа сен“ (Римљ. 10, 9). 

У го ди ни у ко јој про сла вља мо ве ли ки ју би леј на ше 
Цр кве, осам ве ко ва ње не ау то ке фал но сти, мо ли мо се 
за пу но ћу на шег бла го че сти вог на ро да, ко ји жи ви у 
отаџ би ни и у ра се ја њу, да се ра ду је Вас кр се њу Хри сто
вом и да у љу ба ви и сло зи чу ва је дин ство сво је све те 
Цр кве; да ни ка да сво је лич не или би ло чи је зе маљ ске 
ин те ре се не прет по ста вља ин те ре су Цр кве Хри сто ве, 
али ни све оп штем људ ском до бру. 

Са по себ ним уср ђем се да нас мо ли мо Вас кр сло ме 
Хри сту Бо гу да се, за ступ ни штвом Све то га Са ве, све
то га ца ра Ла за ра и свих све тих из ро да на ше га, вра
те мир и сло бо да на на ше рас пе то Ко со во и Ме то хи ју, 
на шу ду хов ну ко лев ку и наш Је ру са лим, та мо где су 
нај ве ће срп ске све ти ње, би се ри пра во слав не ду хов но
сти, срп ске кул ту ре и све у куп не хри шћан ске и свет ске 
ду хов не ба шти не.

Бог је Со бом као веч ном Љу ба вљу, Сво јим ру ка ма 
ра ши ре ним на Кр сту, за гр лио све љу де и сву тво ре ви
ну и усе лио се у нас, пун бла го да ти и исти не. Сто га 
и ми, са о бра жа ва ју ћи се Ње му, за гр ли мо кр сто ва скр
сном љу ба вљу Бож јом јед ни дру ге! Не са мо оне ко ји 
нас во ле – љу ба вљу за гр ли мо и не при ја те ље на ше! 
Опро сти мо им јер је и Го спод на ма на Кр сту опро стио 
гре хе на ше ре кав ши: „Оче, опро сти им јер не зна ју 
шта чи не!“ (Лк. 23, 34). „Да не по сто је ре чи: опро сти 
ми! и не ка ти је про сто! људ ски жи вот би био пот пу
но не под но шљив“, бла го ве сти срп ски Зла то уст, све ти 
Вла ди ка Ни ко лај. Опро сти мо да кле јед ни дру ги ма! 
По ми ри мо се јед ни са дру ги ма! За гр ли мо јед ни дру ге 
и хо ди мо све тим пу тем бо жан ске љу ба ви! Све до чи мо 
Љу бав и њо ме жи ви мо!

Из ра жа ва ју ћи јед ним усти ма и јед ним ср цем ове 
исти не, сви ми, пра во слав ни хри шћа ни ши ром ва се
ље не, да нас кли че мо: „Да нас је дан Вас кр се ња и про
све тли мо се сла вљем, и јед ни дру ге за гр ли мо, и ре
ци мо: Бра ћо! и они ма ко ји нас мр зе! Опро сти мо све 
Вас кр се њем и за пе вај мо: Хри стос вас кр се из мр твих, 
смр ћу смрт по ра зив ши и они ма ко ји су у гро бо ви ма 
жи вот да ро вав ши.“

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

5



Да но у Па три јар ши ји срп ској у Бе о гра ду, о Вас кр су 2019. го ди не.

Ва ши мо ли тве ни ци пред Вас кр слим Госпoдом:

АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ,
МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКОКАРЛОВАЧКИ
И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ  И Р И Н Е Ј

Митрополит црногорскоприморски АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит загребачкољубљански ПОРФИРИЈЕ
Митрополит дабробосански ХРИЗОСТОМ

Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничкосредњезападноамерички ЛОНГИН
Епископ канадски МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британскоскандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ западноевропски ЛУКА
Епископ жички ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ зворничкотузлански ФОТИЈЕ
Епископ милешевски АТАНАСИЈЕ
Епископ будимљансконикшићки ЈОАНИКИЈЕ
Епископ диселдорфски и немачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ ваљевски МИЛУТИН
Епископ рашкопризренски ТЕОДОСИЈЕ
Епископ западноамерички МАКСИМ
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
Епископ источноамерички ИРИНЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епископ славонски ЈОВАН
Епископ аустријскошвајцарски АНДРЕЈ
Епископ бихаћкопетровачки СЕРГИЈЕ
Епископ тимочки ИЛАРИОН
Епископ нишки АРСЕНИЈЕ
Епископ Митрополије аустралијсконовозеландске СИЛУАН
Епископ буеносаирески и јужноцентралноамерички КИРИЛО
Епископ далматински НИКОДИМ
Епископ осечкопољски и барањски ХЕРУВИМ
Епископ захумскохерцеговачки ДИМИТРИЈЕ

Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ
Викарни Епископ ремезијански СТЕФАН
Викарни Епископ мохачки ИСИХИЈЕ
Викарни Епископ диоклијски МЕТОДИЈЕ

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА:

Архиепископ охридски и Митрополит скопски ЈОВАН
Епископ полошкокумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички МАРКО
Викарни Епископ стобијски ДАВИД

Штам па: Из да вач ка фон да ци ја СПЦ
Ар хи е пи ско пи је бе о град скокар ло вач ке, Бе о град, Кра ља Пе тра 5
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