
† 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!



Христос уста из мртвих,
новина онима који умреше,
Прворођени пре твари,
и Творац свега што поста.
У Себи самом Он обнови
искварену природу рода људског.
О, смрти не владаш више,
јер Господар васцелог света
моћ твоју разруши!

(Недељна јутрења,

први сједален, 3. глас)

Ова предивна и веома садржајна бого- 
службена песма, браћо и сестре, вековима је 
певана у православним храмовима Васељенске 
Цркве, сведочећи да је Христос васкрсао, и да је 
Својим Васкрсењем спасао род људски од смрти, 
учинивши човека бесмртним, не допустивши да 
смрт влада родом људским, јер Господ разруши 
њену моћ. И сав хришћански православни свет, 
па и ми православни Срби, као део те право- 
славне заједнице, певамо Васкрслом Христу 
славећи Његово Свето Васкрсење.

Ноћас су православни храмови били ис- 
пуњени песмом: Христос васкрсе из мртвих, 
смрћу смрт поразивши, и онима који су у гробо- 
вима живот даровавши.

„Васкрсење Христово је, по речима Светог 
Симеона Богослова, васкрсење свих нас који 
смо пали. Васкрсење Христово је и наша слава 
која у нама бива и коју ми показујемо Његовим 
Васкрсењем. Он нас васкрсава и оживљује из 
мртвих и даје нам да Га видимо читавог и живог, 
бесмртног и вечног. Собом нас васкрсава и 
сапрославља. Тога ради заблагодаримо Господу 
Који нас је провео кроз време поста, и у луку 
свога Васкрсења увео са радошћу.“

Христос говори својим ученицима, Светим 
Апостолима, а преко њих и свима нама: „Ја сам 
васкрсење и живот: Ко у Мене верује имаће 
живот вечни.“ Вера у Бога увек живи и живеће, 
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и дела верујућих људи изводе из смрти у живот, 
показујући Христа и Бога и пре Васкрсења. 
Треба знати да је вера у Васкрсење Христово 
најзначајнија тема јеванђељске проповеди 
као и темељ саме наше вере. Апостол Павле 
нас позива да вером познамо Христа и силу 
Његовог Васкрсења; да постанемо заједничари 
страдања Његових, да бисмо били заједно са 
Њим у Царству Његовом.

Ово, децо наша духовна, можемо да ос- 
тваримо учешћем у Светој Литургији, при- 
чешћујући се Његовим Светим Тајнама кроз 
припрему постом и молитвом, како поучава 
Свети Григорије Светогорац. Али, овај Свети 
отац и опомиње подсећајући нас на Васкрсење 
Христово – Пасху – да је Света Литургија не- 
престана Пасха, јер свештенослужитељ након 
Светог причешћа говори молитву: „Васкрсење 
Христово видевши, поклонимо се Светом Гос- 
поду Исусу... Крсту Твоме клањамо се, Христе, 
и Свето Васкрсење Твоје појемо и славимо... 
Дођите, сви верни, поклонимо се Светом Васкр- 
сењу Христовом... Јер ради нас претрпевши 
крст, смрћу смрт разруши.“

Господ нам поручује да ћемо вечно са Њим 
живети у Царству небеском и бити учесници ове 
вечне радости ако чистим и скрушеним срцем 
са Христом кренемо на Голготу, са Господом 
се разапнемо и за овоземни свет умремо, ради 
љубави Његове.

Браћо и сестре, желим да вас подсетим да 
ове године обележавамо једанаест и по векова 
како су Света браћа Кирило и Методије почели 
мисионарски рад међу Словенима, и то вером 
у Васкрслога Христа, проповедајући Његово 
Васкрсење и Његову свету науку – Јеванђеље. 
Проповедали су на језику њима разумљивом, 
језику њиховом у држави краља Растислава. И 
писмо нам ова Света браћа установише, које 
и ми данас са малим изменама користимо и 
употребљавамо.
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Вера у Васкрслог Христа покренула је 
Стефана Немању да остави владарски престо 
у Србији и напусти људску славу и богатство, 
оде у манастир и постане монах – црноризац 
Преподобни Симеон.

Молитвено, у свим храмовима Српске 
Цркве, почев од царске лавре Хиландара преко 
Свете Студенице, задужбине Светог Симеона 
Немање, по васцелој васељени обележавамо 
девет векова од рођења овог Божјег угодника, из 
рода српскога крстоносног. Овај наш Свети отац 
– Преподобни Симеон саветује: „Ако народ има 
мајку, онда му је мајка земља на којој живи. Она 
нас увек изнова рађа и храни. Земља је вечна 
родиља народа. Чувајте је и љубите, чеда моја ... 
Чувајте, чеда моја мила, језик као земљу. Реч се 
може изгубити као град, као земља, као душа. 
А шта је народ изгуби ли језик, земљу, душу? ... 
Чувајте Цркву своју; кућа остаје деци, а Црква 
народу... Ето, чеда моја, градите за данас, 
градите за сутра, али градите и за векове. Када 
се гради за народ, онда то мора бити трајно и 
јако, као сав народ .... Народ који нема своје 
књигописце и књигозналце, нема своје повести 
у прошлости, ни живота у будућности ... Није 
зло, чедо моје, чути и знати туђу песму, зло је 
заборавити и не знати своју. Тешко оном ко 
своју песму не пева ... Пазите, чеда моја мила, 
да се наша славска свећа никада не угаси. Јер 
у њој светли сјај свих душа наших. Нека Срби 
вазда славе своју крсну славу у векове векова“ 
(Завештање Стефана Немање).

Свакако је Васкрсли Христос осенио и цара 
Константина да на војним заставама изобрази 
монограм са крстом и именом Христовим и ре- 
чима: „Овим ћеш победити“. Зато је вера у Вас- 
крслога Христа цара Константина и његове мај- 
ке Јелене била темељ вере, наде и љубави свих 
ових седамнаест векова, време од када се Реч 
Христова слободно исповеда и проповеда по 
целом свету. Наука Христова је преобразила 
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човечанство, учинила је свет бољим, човечни- 
јим, оплеменила је културу, науку. Осмислила 
човеково битисање овде на земљи. Она спрема 
човека за живот вечни у Царству Божјем, 
Царству светлости и радости.

Наука о Христовом Васкрсењу открила 
је ново под небом да су људи деца Божја, си- 
нови Оца Небеског, браћа међу собом. „Нема 
више роба ни слободног. Нема више Јелина и 
Јеврејина... Сви смо једно у Господу Христу“, учи 
Свети апостол Павле. Ове његове речи показују 
да смо са Христом сви једно, без обзира на то 
којој нацији припадали, које смо боје коже, 
каквог смо образовања, којим језиком говоримо 
и писмом пишемо. Нису ли нам, словенска 
браћа Свети Кирило и Методије и њихови Свети 
ученици омогућили да свако своју веру и знања 
може изражавати својим писмом, било оно 
глагољица или ћирилица? Овим писмом наши 
преци су писали и читали, споразумевали се 
међу собом, живели у заједници и љубави.

Можемо и морамо и ми данас, њихови 
потомци и наследници Светог предања и 
науке Светих словенских просветитеља, науке 
о међусобној љубави и заједништву, да кроз 
Васкрслог Христа свету покажемо да смо заиста 
достојни својих Светих учитеља; и да смо добри 
ученици који су животом и радом успешно 
савладали примљену науку – науку Христову. 
Дужни смо да је своме потомству у наслеђе 
оставимо.

Знамо да ће нас такве, и само такве, Господ 
познати и препознати да смо Његови, да ће нас 
призвати у „Дворове Господње“, на заједничку 
Трпезу Господњу.

У васкрслој радости поздрављамо вас, 
духовна моја чеда. Поздрављамо и вернике 
Римокатоличке Цркве и вернике других хриш- 
ћанских Цркава, нашу браћу у Васкрслом Хрис- 
ту, који су пре нас прославили овај највећи 
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хришћански празник. Делећи са суседима 
невоље и недаће, које нас свакодневно сналазе 
у овим смутним временима, желимо да и са 
њима и свима људима добре воље поделимо 
радост Васкрсења Христовог.

Молимо Васкрслога Христа „за благора-
створење ваздуха, за изобиље плодова земаљ- 
ских и времена мирна и да нас избави од сваке 
невоље, зла и болести“.

Стога, запевајмо сви радосно: 

Ходите, сви незнабошци,
упознајте силу страшне тајне.

Јер, Христос, Спас наш,
би распет ради нас,

и погребен добровољно,
васкрсе из мртвих да све спасе.

Њему се поклонимо!
Слава Твоме предивном Васкрсењу, Господе,

којим си нам даровао вечни живот
и очишћење од грехова!

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Дано у Епархији осечкопољској и барањској,
у Даљу, о Васкрсу, Лета Господњег 2013.

Ваш молитвеник пред Васкрслим Христом,
смерни

† Епископ ЛУКИЈАН

Штампа: Штампарија Српске Православне Цркве, Београд, Краља Петра 5 
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