
† 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 –
БЛА ГО ДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД

ВАС КР СЛОГ ГОСПО ДА НАШЕ ГА ИСУ СА ХРИ СТА
УЗ РАДО СНИ ВАС КР ШЊИ ПОЗДРАВ:

ХРИ СТОС ВАС КР СЕ!
ВАИ СТИ НУ ВАС КР СЕ!



Бо же, ве ли ки и пре слав ни,
Ти си нас жи во твор ном смр ћу Хри ста Тво га

пре се лио из смрт но сти у бе смрт ност...
(Ли тур ги ја Пре ђе о све ће них ча сних да ро ва)

Го спо де Ису се Хри сте,
си шав ши кр стом у Ад да Со бом

ис пу ниш све и сва,
по ки да око ве смр ти,

и вас кр се у тре ћи дан,
и сва ко ме те лу отво ри пут

у вас кр се ње из мр твих,
јер не бе ше мо гу ће да

Го спо дар жив ота
бу де др жан у смр ти;

Он по ста де Пр ви на умр лих, 
Пр во ро ђе ни из мр твих!
И уз и шав ши на не бе са,

се де са де сне стра не
Ве ли чан ства Тво га на ви си на ма...

(Мо ли тва Уз но ше ња,
Ли тур ги ја Св. Ва си ли ја Ве ли ког)

Бра ћо и се стре, де цо На ша ду хов на,

То ком Ве ли ког и Ча сног по ста, ко ји, Бо-
гу хва ла, мо ли тве но у по ка ја њу про ве де смо и 
овим ве ли ким Да ном окон ча смо, на не дељ ној 
Ли тур ги ји Све то га Ва си ли ја Ве ли ко га слу - 
ша ли смо упра во про чи та не ре чи мо ли тве 
Уз но ше ња.

Си нак сар Ве ли ке су бо те по твр ђу је зна-
чај си ла ска Го спод њег у Ад: „Уза луд чу ва ше 
гроб Хри стов рим ски стра жа ри, јер је не мо гу-
ће за др жа ти у гро бу Оно га Ко ји је Сам жи вот 
и Из вор жи во та” и „Ко ји из утр о бе Ада из ба ви 
нас” (Вас кр шњи тро пар пр вог гла са). А цр кве на пе-
сма ве ли: Хри сто вим си ла ском у Ад „смрт је 
умрт вље на, кле тва уни ште на, Ева осло бо ђе-
на, а ми ожи ве смо”.

Уни штив ши власт смр ти и па кла, осло-
бо див ши Ада ма из роп ских око ва, и не са мо 
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Ада ма, Спа си тељ је по ка зао са вр ше ну си лу, 
по бе ду и власт над мр тви ма и жи ви ма „смр ћу 
смрт уни штив ши и сви ма у гро бо ви ма жи вот 
да ро вав ши”.

Спа си те ље вим Вас кр се њем из мр твих 
по ка за ло се бо жан ско чо ве ко љу бље. Хри стос 
је Сво јим Вас кр се њем учи нио љу де бе смрт-
ним. Бе смрт на чо ве ко ва ду ша је по вра ти ла 
сво ју не ка да шњу кра со ту и сла ву по став ши 
по до би је Бож је. Жи ве ћи са ве ром и на дом у 
Вас кр сло га Хри ста, чо ве ков жи вот по ста је 
осми шљен, бо љи, све тли ји и све ти ји.

Све ти вла ди ка Ни ко лај Жич ки све до чи: 
„Ја вио се Бо го чо век – Бог спу штен до чо ве ка 
и уз диг нут до Бо га – ја вио се у до ли ни пла-
ча и ри да ња, ја вио се на зе мљи ме ђу љу ди ма, 
ме ђу из гна ни ма из ра ја, до нев ши осло бо ђе ње 
ро бо ви ма, жи вот мр тви ма, здра вље бо ле сни-
ма, ра дост жа ло сни ма, љу бав озло бље ни ма; 
све нај круп ни је да ро ве, нај сла ђе пло до ве са 
др ве та жи во та. Убру сом ми ло сти обри сао је 
су зе су жњи ма. Бо жан ском сна гом вас кр сао је 
ћер ку Ја и ро ву, и си на удо ви чи ног и че тво ро-
днев ног Ла за ра; вас кр сао је ду ше гре шни ка и 
ум апо столâ.”

Упо ко јив ши се са ве ром у Го спо да Хри-
ста, Го спо да ра жи во та и смр ти, чо век по ста-
је бе смр тан, на ста нив ши се у Цар ство не бе-
ско, Цар ство веч но. Ве ру ју ћи хри шћа ни по је: 
„Вла ди ко Хри сте, ви ше се не бо јим по врат ка 
у зе мљу. Јер си ме Ти за бо ра вље ног из ве ли ког 
ми ло ср ђа од зе мље уз вео Тво јим Вас кр се њем 
на ви си ну не рас па дљи во сти” (Не де ља Ота ца, пе та 
пе сма ка но на, стих 5).

Бра ћо и се стре, де цо На ша ду хов на,

Сва ко днев но се пи та мо: Чи ме то ми мо-
же мо да за слу жи мо Бож је ми ло ср ђе, да бу де-
мо ваз не ти у Цар ство Хри сто во, цар ство веч-
но сти?

Ве ром у Бо га, Све др жи те ља, Тво р ца не-
ба и зе мље и све га ви дљи вог и не ви дљи вог. 
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Ве ром у Го спо да Ису са Хри ста, Си на Бож јег, 
ова пло ће ног од Ду ха Све то га и Ма ри је Дје ве; 
исти ни тог Бо га и исти ни тог Чо ве ка, Бо го чо-
ве ка; рас пе тог, Оног Ко ји је вас кр сао у тре-
ћи дан по Пи сму. Два ми ле ни ју ма хри шћа ни 
сла ве Ње го во Вас кр се ње као нај ве ћи и нај зна-
чај ни ји пра зник, а, ево, ове 2014. го ди не сви 
хри шћа ни вас це ле ва се ље не у је дан дан за јед-
но про сла вља ју овај све ти и спа со но сни пра-
зник – Вас крс, Ус крс, Пас ху, Ве лик-да н, ка ко 
се где овај Пра зник над пра зни ци ма на зи ва!

Цар ство Бож је за до би ја мо љу ба вљу. Веч-
ном, уз ви ше ном, пр вен стве но пре ма Го спо ду 
Хри сту, пре ма Ње го вој Цр кви, пре ма Ње го-
вим бли жњи ма, Ње го вој бра ћи, пре ма на шем 
бли жњем, пре ма свим љу ди ма до бре во ље, 
де ци и си но ви ма Бож јим. И не са мо пре ма 
њи ма. Сви ми крштењем постајемо си но ви 
Оца не бе ског без об зи ра на то где се ра ђа мо, 
од ко га се ра ђа мо и у ком се вре ме ну ра ђа мо. 
По ре чи ма бла же но у по ко је ног па три ја р ха 
Па вла (сто го ди шњи цу ње го вог ро ђе ња мо ли-
тве но про сла вља мо ове 2014. го ди не): „Ни ко 
нас не ће пи та ти ка да ће мо се у вре ме ну ро ди-
ти, од ко јих ро ди те ља, у ко јој на ци ји, већ ће 
нас пи та ти: ка кав смо жи вот во ди ли”, са ве-
ту је нас овај све ти ста рац и упо зо ра ва: „Ка да 
но во ро ђен че до ла зи на свет, сви се ра ду ју, а 
но во ро ђен че пла че; ка да умре мо, дру ги пла-
чу, а ми тре ба да се ра ду је мо!”

Апо стол љу ба ви Све ти Јо ван Бо го слов 
бе ле жи Хри сто ве ре чи да те као за по ве сти: 
„Ово је за по вест мо ја: да љу би те јед ни дру ге 
као што Ја вас љу бим. Од ове љу ба ви ни ко не-
ма ве ће, да ко жи вот свој по ло жи за при ја те ље 
сво је” (Јн 15, 12-13). „Љу бље ни, заволимо јед ни 
дру ге, јер је љу бав од Бо га, и сва ки ко ји љу би 
од Бо га је ро ђен, и по зна је Бо га. Ко ји не љу би, 
не по зна де Бо га, јер Бог је љу бав” (1. Јн 4, 7-8). 
Из љу ба ви пре ма све ту и чо ве ку Го спод Исус 
је до шао у свет, био рас пет ра ди нас и ра ди 
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на ше га спа се ња, а Вас кр се њем нас пре ве де из 
смр ти у веч ни жи вот.

Чи ни мо до бра де ла у сво ме ово зе маљ-
ском жи во ту. Све ти апо стол Па вле са ве ту је: 
„Слу жи те дра го вољ но као Го спо ду, а не као љу-
ди ма, зна ју ћи да ће сва ки ако што до бро учи-
ни, то при ми ти од Го спо да...” (Еф 6, 7-8). „Бу ди-
те ме ђу со бом бла ги, ми ло сти ви, пра шта ју ћи 
је дан дру го ме, као што је и Бог у Хри сту опро-
стио ва ма” (Еф 4, 32). Не ка вам се не до са ди до-
бро чи ни ти (в. Гал 6, 9), за по ве да Апо стол.

Све ти апо стол Ја ков, брат Го спод њи, 
упо зо ра ва: „Ви ди те ли да се у де ли ма оправ-
да ва чо век, а не са мо ве ром” (Јак 2, 24). Ве ра 
без де ла је мр тва (Јак 2, 26).

Ва зљу бље на де цо ду хов на!

Мо ли те се Вас кр слом Го спо ду, мо ли те 
се Оцу Не бе ском: Оче наш ко ји си на не бе си-
ма... Мо ли те се Ду ху Све том: Ца ре Не бе ски, 
Уте ши те љу, Ду ше исти не... до ђи, усе ли се у 
нас и очи сти нас од сва ке не чи сто те, и спа си, 
Бла ги, ду ше на ше.

По мо ли мо се у сво јим мо ли тва ма Вас-
кр слом Хри сту за сво ју бра ћу ов де, бра ћу у 
ра се ја њу, сво је бли жње, све хри шћа не. Се ти-
мо се и не при ја те ља сво јих ... да и њих Го спод 
ура зу ми, по ми лу је и спа се. Се ти мо се мно го-
стра дал не бра ће сво је на Ко со ву и Ме то хи ји, 
као и свих по стра да лих на Ис то ку. Стра да ње 
хри шћа на на ста вља се и у 21. ве ку као што је 
би ва ло кроз ду гу исто ри ју Цр кве Хри сто ве.

Мо ли тве но се се ти мо де це и не ја ких ро-
ди те ља на ших, бо ле сних, утам ни че них, си ро-
тих и удо вих. По мо ли мо се за сил ни ке ово га 
све та, да их Го спод ура зу ми „да зло до бра до-
ни јет не мо же”.

По ме ни мо у сво јим мо ли тва ма у ми ру 
упо ко је не, по стра да ле у су ко би ма, зе мљо тре-
си ма, по пла ва ма... За све њих и за све нас рас-
пе ти Хри стос је вас кр сао.
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За ва пи мо Христу, Ње му Све мо гу ћем и 
Све моћ ном, да све тлост Ње го ва Вас кр се ња на 
овај да на шњи пра зник – Вас крс оба сја у овом 
све ту све љу де љу ба вљу, до бро том, ми ло шћу, 
до брим де ли ма и не из ме ри вом ра до шћу.

Сва ка ко и у оном веч ном жи во ту, са на-
дом „да нас се Го спод се ти ка да до ђе у Цар-
ству сво ме” (Лк 23, 42).

У овом мо ли тве но-ра до сном Да ну, оба-
сја ном све тло шћу Вас кр се ња Хри сто ва, сви-
ма ва ма, бра ћо и се стре у Хри сту Го спо ду на-
шем, че сти тамо овај ве ли ки Пра зник над пра-
зни ци ма - Вас крс, Ус крс, Пас ху, Ве лик-да н, 
це ли вом љу ба ви, ра до сно по ју ћи:

Хри стос вас кр се из мр твих,
смр ћу смрт уни шти,

и сви ма у гро бо ви ма жи вот да ро ва!

И кли чу ћи и уз ви ку ју ћи:

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

Да но у Епар хи ји осеч ко-пољ ској и ба рањ ској,
у Да љу, о Вас кр су, ле та Го спод њег 2014.

Ваш мо ли тве ник пред Вас кр слим Хри стом,
сме р ни

† Епи скоп ЛУ КИ ЈАН

Штампа: Штампарија Издавачке фондације
Архиепископије београдско-карловачке, Београд, Краља Петра 5 
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