СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ
О ВАСКРСУ 2019. ГОДИНЕ
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ПО МИЛОС ТИ БОЖЈОЈ
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПО
ЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРП
СКИ, СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВ
НЕ ЦРКВЕ – СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВИМ СИ
НОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ,
МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГА
ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ ВАС
КРШЊИ ПОЗДРАВ:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

„Смрти, где ти је жалац?
Аде, где ти је победа?
Васкрсе Христос и ниједнога мртвог у гробу!
Васкрсе Христос и живот царује!“
(Васкршње слово светог Јована Златоуста)

Драга духовна децо,
Срцâ испуњених великом радошћу и светлошћу,
данас славимо Празник над празницима, свепразник
победе вере и живота над смрћу, празник Васкрсења
Христовог, али и васкрсења људске природе, васкрсе
ња сваког човека.
Пропадљивост и смрт, кроз грех усађени у људску
природу, својом грубом и непобитном извесношћу по
тврђују крај историјског пута и живота сваког људског
бића. Биолошки циклус који почиње од мајчине утро
бе завршава се у утроби земље, а пролазност и смрт
се показују једином неизбежном стварношћу. Ми, ме
ђутим, од првог човека до данас, сваком својом речју,
мишљу и делом показујемо да се са смрћу не слажемо,
да је смрт аномалија, да смо гладни и жедни непрола
зног живота, једном речју, да смо створени и назначе
ни за пуноћу живота и вечности. Стога смрт видимо
као бесмисао, као свог највећег и у суштини јединог,
последњег непријатеља.
Отуда су сви напори човечанства усмерени на по
кушај изналажења лека против смрти и пропадљиво
сти. Све религије света, сви узвишени напори људског
духа – философија, наука и уметност – у крајњем слу
чају имају само један циљ: победити смрт! С тим ци
љем, човечанство је кроз векове створило невиђена
чуда технике и материјалне културе уопште. До неслу
ћених размера развило је научно знање, испољило не
мерљив замах социјалног стваралаштва, философску
мисао довело до изванредне финоће и јасноће и ство
рило велику уметност, али циљ је остао недостижан!
Разлог је једноставан – пролазно и створено не може
само из себе постати непролазно и вечно.
Стога је Јединородни Син Божји, оваплоћена Љу
бав Божја, дошао у свет, претрпео и поднео страдања
на Крсту и тако је, једампут за свагда, о чуда, учинио
Свој живот животом нашим! Узео је на Себе нашу смрт
као Своју да би, благовољењем и човекољубљем Оца
небескога, победоносно устао из гроба и Својом смрћу
неповратно обеснажио општеважећи закон умирања и
смрти.
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Васкрсење Христово, као блага вест и као непобит
на чињеница, постало је постојани темељ и срце хри
шћанске вере. Оно је постало ново рођење човека за
вечни живот и врата која га воде у свет нове, преобра
жене реалности, реалности славе Царства небеског. То
најсадржајније сведоче речи светог апостола Павла,
који каже: „... Заис та је Христос устао из мртвих, те
постаде првенац оних који су умрли“ (I Кор. 15, 20).
Тајна Васкрсења Христовог нам открива да Бог ни
у ком случају није апстрактан појам или некаква хи
потетичка и недоступна «виша сила», која нас систе
мом моралних норми поробљава и ограничава. Он је,
напротив, савршена Личност Која је дошла у свет не
само да побољша услове овдашњег живота, или да нам
понуди неки, макар и најсавршенији, економски и по
литички систем, или да нас научи методу којим се по
стиже извесна психофизичка равнотежа. Он је дошао
да победи смрт као „последњег непријатеља“ (I Кор. 15,
26) и да донесе живот вечни читавом људском роду.
„Јер Бог тако заволе свет да је и Сина Свога Једнород
нога дао да нико ко верује у Њега не пропадне него да
свако има живот вечни“ (Јн 3, 16).
Није случајно то да нико од јеванђелиста није поку
шао да опише сâм Догађај Васкрсења, тојест да пред
стави шта се догодило у кључном тренутку устајања из
сна смрти. Сви, без изузетка, говоре само о последица
ма тог Догађаја и наводе сведочанства људи о празном
гробу. Сама Тајна Васкрсења остаје скривена. Оно што
су тада очевици, ученици и апостоли Христови, посве
дочили, и што су кроз векове светитељи Божји у Цркви
потврдили, јесу јављања Васкрслога Господа и њихова
искуства заједничарења са Њим. То значи да нико не
може не само да схвати и види него ни да опише ове
спасоносне догађаје, који превазилазе наше интелек
туалне могућности. Удостојени смо стварности ових
Тајни само кроз веру и духовно искуство јер реалност
заједнице са Васкрслим није питање лабораторијског
истраживања и рационалног доказивања већ евхари
стијског учешћа у заједничкој Чаши живота. Имамо
благословену могућност да искусимо плодове Васкр
сења, али не и да судимо о природи ове Тајне, баш као
што се дешава и са Тајном Оваплоћења и са свим Тај
нама божанског Домостроја спасења
Ту Тајну над тајнама открио нам је Сâм Васкрсли
Господ када је са двојицом Својих ученика био на путу
према селу Емаус: „О безумни и спорога срца за ве
ровање у све што говорише пророци! Није ли требало
да Христос то претрпи и да уђе у славу Своју?“ (Лк. 24,
25. – 26). Пот
пуно им се открио у свом васкрслом и
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преображеном обличју тек када је за време вечере узео
хлеб и благословио га, а потом га и разделио. Тада су
им се отвориле очи ума и они Га препознаше као Васкр
слога Господа. Радосна стварност Васкрсења не може
бити обухваћена људским разумом. Само очима вере,
и то не било где него на светој Литургији, можемо пре
познати Васкрслог и прослављеног Спаситеља Христа.
Догађај Васкрсења се доживљава у литургијској зајед
ници са другима, тојест у Цркви Христовој. Према то
ме, Васкрсење се не односи само на појединца него се
тиче целе заједнице, Народа Божјег у целини. По дару
Божјем, то је универзални, васељенски, црквени дога
ђај. Сви народи и племена на земљи, сва људска бића,
позвана су да доживе своју свештену Пасху кроз дога
ђај Христовог Васкрсења.
Крстом и Васкрсењем Својим Христос је коначно
умртвио непријатељство и човечанство сјединио у јед
но Тело и један Народ. Стога Једна, Света, Саборна и
Апостолска Црква јесте Црква помирења свих и свега.
Зато сви ми, измирени, испуњени новим, истинским
животом, постадосмо „суграђани светих и домаћи
Божји“ (Еф. 2, 19).
Нажалост, и поред небоземне пасхалне радости, и
даље смо суочени са мноштвом искушењâ и невољâ, са
тероризмом, ратовима и одузимањем људских живота
широм земљиног шара. Плач и агонија жртава, који
до нас допиру највећом брзином путем савремених
средстава комуникације, рањавају наша срца. Разно
врсна и безбројна разочарења, туга и незадовољство
обузимају наше душе. Свуда око нас влада неправда
и мржња, а истина се релативизује. Људе врлинског
живота клеветају и прогоне. То се одвија не само на
личном и локалном плану него и у глобалним разме
рама. Сведоци смо да се данас у целом свету основне
хришћанске вредности потискују у други план, а чо
вечанству се негде предлажу, а негде намећу не само
хришћанству туђи него и њему потпуно супротни си
стеми вредности.
У тако изопаченом свету, ми, православни хришћа
ни, позвани смо да својим примером сведочимо, бли
жњима и даљњима, победу живота над смрћу и сми
сла над бесмислом. Црква не сме да живи само за себе
као затворена религијска заједница, заокупљена само
питањима личне побожности. Дужна је да радошћу и
искуством Васкрсења буде чинилац мира и помирења,
љубави и солидарности, у свецелом човечанству.
Запитајмо се: каква је наша вера? Да ли ми заис та
верујемо да је Христос васкрсао из мртвих? Да ли тај
Догађај има пресудне спасоносне последице за нас и
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за наш живот? У одговору на то једноставно питање
леже и одговори на све наше невоље, страхове и не
сигурности, на сва наша искушења, егзистенцијалне
недоумице, психолошке конфликте, моралне, дру
штвене, националне и све друге изазове, личног и гло
балног карактера. „Јер, ако исповедаш устима својим
да Исус јесте Господ, и верујеш у срцу своме да га Бог
подиже из мртвих, бићеш спасен“ (Римљ. 10, 9).
У години у којој прослављамо велики јубилеј наше
Цркве, осам векова њене аутокефалности, молимо се
за пуноћу нашег благочестивог народа, који живи у
отаџбини и у расејању, да се радује Васкрсењу Христо
вом и да у љубави и слози чува јединство своје свете
Цркве; да никада своје личне или било чије земаљске
интересе не претпоставља интересу Цркве Христове,
али ни свеопштем људском добру.
Са посебним усрђем се данас молимо Васкрсломе
Христу Богу да се, заступништвом Светога Саве, све
тога цара Лазара и свих светих из рода нашега, вра
те мир и слобода на наше распето Косово и Метохију,
нашу духовну колевку и наш Јерусалим, тамо где су
највеће српске светиње, бисери православне духовно
сти, српске културе и свеукупне хришћанске и светске
духовне баштине.
Бог је Собом као вечном Љубављу, Својим рукама
раширеним на Крсту, загрлио све људе и сву твореви
ну и уселио се у нас, пун благодати и истине. Стога
и ми, саображавајући се Њему, загрлимо крстоваскр
сном љубављу Божјом једни друге! Не само оне који
нас воле – љубављу загрлимо и непријатеље наше!
Опростимо им јер је и Господ нама на Крсту опростио
грехе наше рекавши: „Оче, опрости им јер не знају
шта чине!“ (Лк. 23, 34). „Да не постоје речи: опрости
ми! и нека ти је просто! људски живот би био потпу
но неподношљив“, благовести српски Златоуст, свети
Владика Николај. Опростимо дакле једни другима!
Помиримо се једни са другима! Загрлимо једни друге
и ходимо светим путем божанске љубави! Сведочимо
Љубав и њоме живимо!
Изражавајући једним устима и једним срцем ове
истине, сви ми, православни хришћани широм васе
љене, данас кличемо: „Данас је дан Васкрсења и про
светлимо се слављем, и једни друге загрлимо, и ре
цимо: Браћо! и онима који нас мрзе! Опростимо све
Васкрсењем и запевајмо: Христос васкрсе из мртвих,
смрћу смрт поразивши и онима који су у гробовима
живот даровавши.“
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!
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Дано у Патријаршији српској у Београду, о Васкрсу 2019. године.
Ваши молитвеници пред Васкрслим Госпoдом:
АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ,
МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ
И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ И Р И Н Е Ј
Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит загребачко-љубљански ПОРФИРИЈЕ
Митрополит дабробосански ХРИЗОСТОМ
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ новограчаничко-средњезападноамерички ЛОНГИН
Епископ канадски МИТРОФАН
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ западноевропски ЛУКА
Епископ жички ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ зворничко-тузлански ФОТИЈЕ
Епископ милешевски АТАНАСИЈЕ
Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ
Епископ диселдорфски и немачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ ваљевски МИЛУТИН
Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ
Епископ западноамерички МАКСИМ
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
Епископ источноамерички ИРИНЕЈ
Епископ крушевачки ДАВИД
Епископ славонски ЈОВАН
Епископ аустријско-швајцарски АНДРЕЈ
Епископ бихаћко-петровачки СЕРГИЈЕ
Епископ тимочки ИЛАРИОН
Епископ нишки АРСЕНИЈЕ
Епископ Митрополије аустралијско-новозеландске СИЛУАН
Епископ буеносаирески и јужно-централноамерички КИРИЛО
Епископ далматински НИКОДИМ
Епископ осечко-пољски и барањски ХЕРУВИМ
Епископ захумско-херцеговачки 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 полошко-кумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички МАРКО
Викарни Епископ стобијски ДАВИД
Штампа: Издавачка фондација СПЦ
Архиепископије београдско-карловачке, Београд, Краља Петра 5
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