
† ЛУ КИ ЈАН
МИ ЛО ШЋУ БОЖ ЈОМ

СРП СКИ ПРА ВО СЛАВ НИ ЕПИ СКОП
ЕПАР ХИ ЈЕ ОСЕЧ КО -ПОЉ СКЕ И БА РАЊ СКЕ,

СВЕ МУ СВЕ ШТЕН СТВУ, ПРЕ ПО ДОБ НОМ МО НА ШТВУ 
И СВИ МА СИ НО ВИ МА И КЋЕ РИ МА ПО ВЕ РЕ НЕ 

НАМ БО ГОМ СПА СА ВА НЕ ЕПАР ХИ ЈЕ – 
БЛА ГО ДАТ, МИ ЛОСТ И МИР ОД 

ВАС КР СЛОГ ГО СПО ДА НА ШЕ ГА ИСУ СА ХРИ СТА
УЗ РА ДО СНИ ВАС КР ШЊИ ПО ЗДРАВ:

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



Сво јим живо но сном смр ћу,
Вла ди ко Хри сте,

Ти си уни штио теско бу
и тру леж смр ти,
и сви ма исто чио

живот веч ни
(Анти фон на Опе лу)

Вас крс је, бра ћо и сестре, Пра зник над 
пра зни ци ма. Сво јим Вас кр се њем Хри стос је 
кру ни сао сва чуде сна дела која је учи нио у 
сво ме овоземаљ ском живо ту, про све тливши 
их Вас кр се њем, којим је оба сјао Ад и све оне 
који су до тада били у њему, у лан ци ма смр-
ти, као и оне који су се после Њего вог слав-
ног Вас кр се ња упо ко ји ли са надом и вером у 
вечни живот.

Овим чуде сним дога ђа јем Господ је про-
ме нио саму сушти ну смр ти, јер се кон чи-
на чове ко вог живо та више не нази ва смрт, 
већ усну ће. Када се неко упо ко ји, веру ју ћи у 
Хри ста не кажу да је умро, него да је уснуо у 
Госпо ду, пока зу ју ћи тиме да послед њи раста-
нак није стра шан. Смрт је била стра шна до 
Вас кр се ња Хри сто вог, а после Њега није, јер 
је то само наш ход – пре ла зак са земље у веч-
ност, у Цар ство Божје. Све ти апо стол Павле 
нас учи: Јер ако вјеру је мо да Исус умри је и вас-
кр се, тако ће Бог и оне који су усну ли у Ису су 
дове сти с Њим (1. Сол 4, 14). Хри сто вим Вас-
кр се њем хита мо ка веч ном живо ту у веч но 
Цар ство Бож је.

Вас крс је пра зник који сви ма нама откри-
ва сву лепо ту наше вере, вере која је путо-
каз ка јед ном леп шем и садр жај ни јем живо-
ту, живо ту у љуба ви, у прав ди, чести то сти и 
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поште њу. Наша вера нам откри ва Вас кр сло га 
Хри ста Госпо да, који вла да живи ма и мртви-
ма, Бога, који прè ве де из смр ти у живот, са 
земље на небо. Са Вас кр слим Госпо дом се и 
ми Бож ји сино ви, а опет и сино ви ово га све та, 
узди же мо у један нови веч ни живот, непо-
знат све ту до Хри сто вог Вас кр се ња, живот у 
Хри сту, Госпо ду нашем, у зајед ни ци са сви ма 
Све ти ма, шта ви ше, и са они ма који нас мрзе.

Овим вели ким Пра зни ком Даном Вас кр-
се ња про све ти мо се и загр ли мо један дру го га. 
Реци мо сви ма: Бра ћо! Они ма који нас мрзе 
и не воле опро сти мо све Вас кр се њем (Пас хал-

на сти хи ра). У вас кр слој радо сти послу шај мо 
савет вели ко га апо сто ла Павла: Буди те вели-
ко ду шни пре ма сви ма. Гле дај те да нико не 
вра ћа зло за зло; него сваг да иди те за добром, 
и међу собом и пре ма сви ма (1. Сол 5, 15).

Пра зник Хри сто вог Вас кр се ња, децо наша 
духов на, јесте све оп шта духов на радост међу 
хри шћа ни ма. И не само то. Њего вом Вас кр-
се њу се раду је небо и земља и всја пре и спод-
ња ја. Данас се и анђе ли међу собом раду ју 
сла ве ћи Вас кр слог Госпо да и вели ча ју ћи Га.

Данас је овим вели ким и радо сним Дога-
ђа јем пора жен сата на, побе ђе но је зло које 
он нано си чове ку и вас це лом чове чан ству 
кроз мржњу и непри ја тељ ства јед них пре ма 
дру ги ма. Вас кр сли Хри стос је омо гу ћио да 
завла да мир и љубав међу људи ма, наро ди ма, 
мир и хар мо ни ја у при ро ди, на земљи. Радуј-
мо се и ми има ју ћи Га непре ста но пред очи ма, 
па ћемо се изба ви ти од зло га, од гре ха, мржње, 
пако сти, зло бе, како нас поу ча ва бла же но по-
чив ши патри јарх Павле.

Хра не ћи се тајан стве но кроз Све то при че-
шће са Вас кр слим Спа си те љем, сје ди њу је мо 
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се са Њим, живи мо са Њим, чинимо све што 
је добро са Хри стом, без кога не може мо да 
се спа се мо.

Вас кр се њем нас Хри стос чека у свој 
божан ски загр љај, пун топли не, љуба ви, 
мира, уте хе, наде; зове нас да Му дође мо, да 
Му се покло ни мо, да Га моли мо, сла во сло-
ви мо. Грле ћи Њега, и љубе ћи Њега, загр ли-
мо један дру го га, опра шта ју ћи један дру гом 
сва сагре ше ња учи ње на реч ју, делом, у зна њу 
и незна њу, све сно и несве сно, па ће нам и Он, 
Господ, Вас кр се њем све опро сти ти.

Под се ти мо се, децо Наша духов на, шта нам 
ваља чини ти да бисмо са радо шћу сре та ли 
Хри ста. Ваља ло би да се про ме ни мо, од чове-
ка теле сног – у чове ка Бож јег, чове ка Хри-
сто вог, да се пре о бра зи мо у све ти лик Бож ји. 
Да напу сти мо сва сво ја сагре ше ња, ходе ћи и 
живе ћи по запо ве сти ма Бож јим. Да као пра-
ви хри шћа ни, угле да ју ћи се на прве Хри сто-
ве след бе ни ке, редов но дола зи мо на моли тву, 
поха ђа мо све те хра мо ве, при су ству је мо све-
тим слу жба ма, наро чи то Све тој Литур ги ји, 
моле ћи се Госпо ду и Њего вим Све ти ма, испо-
ве да ју ћи се и при че шћу ју ћи се.

Одла зак у све те хра мо ве не оправ да ва нас 
од оба ве за да се у своме дому, са сво јом поро-
ди цом, сва ко днев но моли мо, ују тру и уве че, 
пред слав ском ико ном. Макар про чи тав ши 
само моли тву Господ њу Оче наш... и моли тву 
Пре све тој Бого ро ди ци Бого ро ди це Дје во..., 
моли тве које се нала зе у џеп ном кален да ру за 
сва ку годи ну.

Све ти ста рац Кле о па поу ча ва нас: „Шта је 
хри шћа нин који мења и напу шта веру у Бога 
и напу шта Цркву, уте ме ље ну Рас пе тим и 
Вас кр слим Хри стом и Све тим Апо сто ли ма и 
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иде у разно ра зне сек те, при хва та ју ћи сатан -
ско уче ње, ако не душев ни сле пац. Шта је хри-
шћа нин који оду го вла чи пока ја ње и испо ве-
да ње сво јих гре хо ва све до часа смр ти, ако не 
један душев ни боле сник. Шта је човек који се 
зове хри шћа ни ном – само по име ну, тро ше-
ћи вре ме, богат ство и здра вље у про ла зним 
бри га ма и смрт ним гре си ма? Шта је хри-
шћа нин који није читао или про чи тао Све то 
писмо, макар само Нови завет, или који не 
чита поуч не хри шћан ске пра во слав не књи ге, 
које воде и про све ћу ју разум и душу, упу ћу-
ју ћи ка Хри сту? Шта је хри шћа нин који про-
ве де живот у пијан ству, немо ра лу, у мржњи, у 
туча ма, у раз вра ту, у раз во ди ма, ако не човек 
слаб у вери и опсед нут ђаво ли ма, боле стан 
душом хода широ ким путем који води у про-
паст; човек који није у могућ но сти да се оду-
пре гре ху, да се пока је, да спа се сво ју душу.”

Из пре ве ли ке љуба ви Бога пре ма све ту и 
роду људ ском, Господ Исус Хри стос је дошао 
у свет, живео међу људи ма, био рас пет на 
крсту, пре тр пев ши смрт вас кр снуо, ваз нео се 
на небо ради спа се ња свих људи и нас свих. 
На Њего ву љубав пре ма нама дужни смо да и 
ми пока зу је мо дело твор ну љубав, испу ња ва-
ју ћи Њего ве запо ве сти о љуба ви пре ма Богу 
и пре ма свим бли жњи ма (Јн 15, 12-13).

Вама, мојим епар хи о ти ма, пре по доб ном 
мона штву, часном све штен ству и сви ма Вама, 
од срца жели мо да овај Пра зник над пра зни-
ци ма дожи ви те све ра до сно и срећ но. Моли-
мо се Вас кр слом Хри сту да наш народ, како 
у Епар хи ји осеч ко -пољ ској и барањ ској, тако 
и на стра дал ном Косо ву и Мето хи ји, па и по 
вас це лом све ту, дожи ви соп стве но вас кр се-
ње нове вере, нове наде, нове љуба ви и нове 
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сло ге за дела успе шни ја и прег ну ћа на свим 
живот ним пољи ма.

Остајући у моли тва ма са сви ма Вама у 
нашим хра мо ви ма, у Вашим домо ви ма, са 
Вашим милим и дра гим, молим скру ше но 
Госпо да Хри ста, који је све тлост све ту, да 
осве тли ваше душе и загре је ваша срца новом 
љуба вљу пре ма Богу, пре ма сво јој Цркви, 
сво ме роду и пре ма свим људи ма добре воље, 
ма које вере и наци је били, јер Господ Исус 
Хри стос је вас кр сао за све и сва.

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

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

сме р ни
Eпи скоп осеч ко-пољ ски и барањски

† ЛУ КИ ЈАН

Дано у Епи скоп ском дво ру
у Даљу, о Вас кр су,
Лета Господ њег 2016.

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