Дођите на нови род Винограда,
на побожно весеље,
посебан је дан Васкрсења;
уђимо у заједницу
Царства Христова,
појући му као Богу у векове!
(пасхални канон,
прва строфа осме песме)

О

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ
О ВАСКРСУ 2021. ГОДИНЕ

ПОРФИРИЈЕ
ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ
ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА
СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ –
СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВИМ СИНОВИМА И
КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР
ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА,
И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ ВАСКРШЊИ ПОЗДРАВ:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
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вим речима, драга браћо
и сестре, славећи Васкрсење Христово, Црква
нас позива и сабира на побожно пасхално весеље, весеље
које превазилази и надмашује
сва наша овоземаљска весеља. Побожно весеље које нам
Господ уготови јесте радост
вечног Живота, вечне победе
Добра над злом и пораза демона. Предивни Јован Златоуст у
празничном усхићењу кличе:
„Нека се (данас) нико не боји
смрти, јер нас ослободи Спасова смрт: угаси је Онај Кога
је она држала, заплени ад Онај
Који сиђе у ад, горак постаде ад
примивши тело Његово.”
Суштина овог нашег побожног васкршњег весеља јесте
Сâм Васкрсли Исус Христос
Који Себе Самог даје као „нови
род винограда” да Га пијемо.
У великој и божанској Тајни
Тела и Крви Његове Он нам
говори: „Узмите, једите, ово је
Тело моје...”, а затим: „Пијте,
ово је Крв моја Новога Завета...” Господ не успоставља
Нови Завет на неким обредима и религијским ритуалима
већ га установљава на Себи
Самом кроз вечно давање Себе
као божанског Јела и Пића.
Нашу тугу Великог Петка и
Велике Суботе, док смо пратили Христа Господа од Гетсиманије до Голготе, Господ
одједном измени и уведе нас у
васкршњу радост. То је, као што
каже црквени песник, посебан
дан! То је дан Васкрсења. То
је благодатна снага Васкрсења
коју нити од Бога изабрани си1. мај 2021. г. — 1299

нови Израиљеви нити мудри Грци нису могли да
схвате. Први говораху да је проповед о Васкрсењу
„безумље”, други пак да је то „лудост”. А управо
кроз то што је за прве било „безумље”, а за друге
„лудост”, Господ је показао величину божанске
благодати и моћи. Знајући то искуствено, радујмо
се, браћо и сестре, и веселимо се кличући једни
другима: Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!
Васкрсење Господа Исуса Христа, браћо и сестре и драга децо духовна, највећи је догађај у
историји видљивог и невидљивог света. Зато је
он непоновљиви догађај. Васкрс је ново стварање, а за човека ново рађање. Гле, све ново постаде! Богочовек Исус Христос васкрсе из мртвих
и све дотадашње „вредности” бише оборене и
нови свет настаде. Наднесен над тајном Христова Васкрсења, Свети апостол Павле сведочи
оно што зна и што јесте истина: сведочи да, „ако
је ко у Христу, нова је твар; старо прође; гле, све
ново постаде”, па додаје: „А све је од Бога, који
помири нас са собом кроз Исуса Христа и који
нам даде службу помирења” (2. Кор 5, 17 – 18).
То је она неистражива дубина и висина тајне
Васкрсења о којој толико пишу и певају свети
Оци Цркве. Најбитније је, браћо и сестре, да познамо дубину и висину тајне Васкрсења, да у њу
верујемо и њоме се спасавамо. Не допустимо да
нам празник Васкрсења Христова буде празник
обичаја, као што често чујемо, већ празник новог живота, нове наде, нове твари. Управо на такво славље и весеље позива нас Црква.
На овај празник Пасхе, преласка из смрти у
прави и вечни живот, Господ нас позива да окусимо „нови род винограда”, оног Винограда у
којем је Он Чокот, а ми лозе. Господ је створио
свет као добар виноград. Он у Својој беседи о
злим виноградарима каже да човек домаћин
засади виноград, огради га плотом, ископа у
њему пивницу и подиже кулу, те га предаде
виноградарима да га обрађују. Када дође време бербе, посла господар винограда слуге своје
да донесу рода од винограда. Видећи да слуге
господара винограда долазе, виноградари, који
се у међувремену беху претворили у разбојнике
и узурпаторе Божјег давања, „похваташе слуге,
па једнога изудараше, једнога убише, а једнога
засуше камењем”. На крају господар винограда
посла „сина свога говорећи: постидеће се сина
мога”. Уместо да га се постиде они Га ухватише,
одведоше напоље и убише. Управо то смо гледали на Велики Петак: неправедно осудивши
Господа, разапеше Га на крст.
Тек што прођосмо страхоту Великог Петка,
када гледасмо убиство Наследника Винограда
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на крсту, ево нас у радости новог Винограда, у
радости новог Живота. Наста време истинског
Чокота и правог Винограда. Зато, приђите сви и
окусите од новог рода Божјег винограда и видите да је добар и благ Господ! Ово је ново весеље
којим се побожно веселимо сви ми који кличемо: Христос васкрсе! Али, исто тако се радују са
нама и сви остали хришћани, и сви који доживљавају Божју доброту, и сва творевина Божја.
Позивамо вас, драга децо духовна, на радост
Васкрсења како бисмо одагнали од себе тугу нашег живота, тугу која нас је, ево више од годину дана, притисла, тугу која се уселила у сваку
пору нашег живота, тугу која је многе куће затворила. Устанимо, и веселимо се, и победоносно кличимо једни другима: Христос васкрсе!
Радосним васкршњим поздравом Христос васкрсе! поздрављамо све вас, драга децо духовна,
који живите широм света, вас који сте далеко од
својих огњишта, од завичаја, а често и од својих најрођенијих. Знајте да ваша Светосавска
Црква непрестано брине о вама као нераскидивим деловима нашег народа и живим удовима
Тела наше Цркве. Остављамо вам завет, пред
Васкрслим Господом и светитељима Његовим,
да чувате и јачате најпре наше унутарње црквено јединство, а онда и национално, језичко
и културно јединство. Не допустите времену и
приликама да вас поделе и одвоје једне од других, а тиме и од Мајке Цркве! И поред чињенице да сте стално под одређеним притисцима,
што међу вама изазива несугласице и расправе,
молимо се Васкрслом Господу за вас да у Њему
Васкрсломе пронађете снагу за своје јединство
и крепост за братску слогу. Апелујемо на вас да
увек пред собом имате дивне примере вере и
родољубља наших дичних предака и наших великана који, живећи у далеком свету, задивише свет у лицу Тесле, Пупина и многих других.
Будимо достојни наследници њихових имена
и њихових великих дела, њиховог примера и
карактера!
Данас се посебно молитвено сећамо наше напаћене браће и сестара на Косову и Метохији.
Њих посебно поздрављамо и охрабрујемо да
буду чврсти и постојани у вери, нади и љубави. Распети и Васкрсли Христос Господ са вама
је, драга децо духовна, синови и кћери Косова
и Метохије. Са вама је и сав српски народ, са
вама су сви православни народи света, са вама
су сви правдољубиви и истинољубиви људи.
Можда ништа није тако силно ујединило православне хришћане света као Косово и Метохија,
символ достојанства, части, праведне борбе за
ПРАВОСЛАВЉЕ
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слободан живот на прадедовским огњиштима и
отпора сили и неправди. Са Светим царем Давидом певајмо: с нама је Бог, разумите народи
и покорите се, јер с нама је Бог!
Све верујуће синове и кћери поносне Црне
Горе такође поздрављамо са Христос васкрсе!
Њима се посебно обраћамо: са вама су наша
љубав и наше молитве, драга децо духовна, јер
сте ви у посебним приликама, боље рећи неприликама и невољама, у непрестаним духовним борбама. Нека вам, као и досад, Васкрсли
Господ Христос буде непоколебиви Темељ ваше
вере, вашег јединства и заједништва са свом вашом браћом и сестрама како у Црној Гори тако
и у Србији и широм света. Молитве и благослови великих угодника Божјих, светитеља и чудотвораца Василија Острошког, Петра Цетињског
и свих светих нека вас прате и буду са вама у
свим вашим борбама за победу Добра над злом,
Љубави над мржњом, Јединства над поделама,
Светиње над мрзошћу духовне пустоши.
Срдачно поздрављамо нашу браћу и сестре
у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
у Хрватској, Словенији и Северној Македонији. Не сумњамо да ћете ви, драга децо духовна,
са својим архијерејима, свештеницима, монасима и монахињама велики празник Христова
Васкрсења дочекати и прославити на најбољи
могући начин, отворена срца према својим
инославним или пак иноверним суседима. Васкрсли Христос Господ нека буде са свима вама
и са свим људима добре воље око вас!
Наше мисли и молитве лете свих ових дана ка
свима болеснима, а нарочито ка инфициранима вирусом ковид-19, као и ка свим лекарима
и медицинском особљу, који се самопрегорно,
ризикујући и свој живот, боре да спасу оболеле
од короне и других болести. Браћо и сестре, све
народе света, од Истока до Запада, и од Севера
до Југа, задесила је ова опака и опасна болест
изазвана невидљивим вирусом. Прошле године
смо се надали да ће зараза брзо проћи. Нажалост, не само да није прошла већ је и у овој години наставила да хара широм света. Данас се
молимо за оздрављење свих оболелих, као и за
покој душа свих упокојених. Поштујући препоруке медицине, сами себе, и једни друге, и сав
живот свој Христу Богу предајмо!
Са молитвеном жељом да Васкрс, Празник над
празницима, сви дочекате и прославите у духовној радости и телесној крепости, још једампут вас поздрављамо најрадоснијим поздравом:
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
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Дано у Патријаршији српској у Београду,
о Васкрсу 2021. године.
Ваши молитвеници пред Васкрслим Господом:
АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ,
МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И
ПАТРИЈАРХ СРПСКИ 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 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 буеносаирески и
јужно-централноамерички КИРИЛО
Епископ Митрополије
аустралијско-новозеландске СИЛУАН
Епископ далматински НИКОДИМ
Епископ осечкопољски 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
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