
Васкршња посланица СПЦ

Пише: Патријарх Иринеј
субота, 19 април 2014 23:06

  

Српска Православна Црква својој духовној деци о Васкрсу 2014. године

  

И Р И Н Е Ј

  

  

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! ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

  

Данас је пролеће душама нашим:

  

Христос из гроба као сунце засија,
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Мрачну буру грехова наших одагна.

  

Њега песмом величајмо јер се прослави!

  

(Пасхална богослужбена песма)

  

Када после дуге и хладне зиме гране рано пролеће, целокупна природа и творевина
Божја обрадује се сунцу, његовим топлим зрацима и његовој енергији која све и сва, без
разлике, обасјава и греје. Тада све слави Господа, Даваоца сунца и пролећа. Тако и ми,
браћо и сестре и драга децо духовна, после ледене и ужасне зиме греха – особито
после убиства Богочовека Исуса Христа на Велики Петак, на Голготи – видевши данас
Христа Васкрслога, радосно кличемо и појемо: Данас је пролеће душама нашим! Христос
– Сунце живота са Истока – из гроба васкрсе и засија! Мрачну буру грехова наших
одагна! Њега песмом величајмо јер се прослави! Зато смо данас радосни, зато заједно
са анђелима на небесима и са свим људима овога света ликујући певамо: Христос
васкрсе из мртвих, смрћу смрт порази и онима у гробовима живот дарова.

  

Међу многим изразима којима црквени песници величају Христа Васкрслога, запажамо и
назив Пролеће. С правом Га тако називају јер Господ Исус Христос јесте Пролеће нашег
новог живота. То није случајна песничка конструкција. Ту није реч о пролећу као
годишњем добу, већ је посреди дубоко поимање смисла и значења пролећа као почетка,
новог живота природе и свега у њој.
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  До Васкрсења Господа Исуса Христа, односно до Његовог претходног силаска у ад,били смо у оковима греха и смрти, у аду преисподњем. Смрт је господарила над нама.Сишавши у гроб, Он разруши ад, покида окове греха и смрти и ослободи нас.Објашњавајући богочовечанску тајну силаска Христа Спаситеља у гроб, Његовогборавка у њему и Његовог Васкрсења, свети апостол Павле ликујући пита: Смрти, где тије жалац? Аде, где ти је победа? У тајни Васкрсења, односно у тајни ВаскрслогаГоспода Христа, садржана је наша победа над грехом, смрћу и ђаволом. Зато је и билопотребно да Христос постане Емануил што значи - Бог са нама, тојест да узме на Себесву нашу људску природу и да је нераздељиво и несливено, сједини са божанскомприродом у једној и јединственој богочовечанској Личности Својој. Да као Богочовекпобеди адамовски грех непослушности Богу и Оцу и сатре последице првороднога греха.Богочовек Христос, а не само Бог или само Човек, победи сатану, грех и смрт! Ту тајнупобеде Господ је најавио и приликом кушања, после Његовога крштења у реци Јордану,рекавши: „Иди од мене, сатано, јер стоји написано: Господу Богу својему поклањај се ињему јединоме служи” (Мт. 4, 10).  Подсећајући вас на ове јеванђелске истине, позивамо вас да данас, на дан Васкрсења,будемо истински и суштински причасници новог и вечног Живота, новог и вечногПролећа, Христа Господа. „Нека данас, нико не плаче због греха и сагрешења, јеропроштај из гроба засија”, узвикује свети Јован Златоуст. Нека се више нико не бојисмрти јер нас од ње ослободи Спаситељ, Који крсном смрћу Својом угаси смрт иослободи оне над којима је она владала. Ми данас славимо Христа Васкрслога. Славимосмрт смрти, славимо разрушење ада, славимо почетак новог живота, славимо Узрочникасвега тога, Јединог Благословеног и Прослављеног у векове векова.  На истини Васкрсења Христа Спаситеља, Који је Васкрсењем из мртвих Себе положио,не само као крајеугаони камен Цркве Своје, већ и вере свих нас који се крстисмо у имеОца и Сина и Светога Духа, утемељена је сва наша вера, и нада, и љубав. Ми верујемо иисповедамо Њега „Који је васкрсао у трећи дан, по Писму”. Без Васкрслога ХристаГоспода, наша вера не би само била празна већ би се и распршила попут мехура одсапунице. Свети апостол Павле, који је на посебан начин доживео Истинитог иВаскрслог Господа Исуса Христа, закључује: „Ако Христос не васкрсе, узалуд је веранаша” (I Kop. 15, 17). То је искуствена вера Апостола народâ и Цркве Христове. Нека бидао Бог да и ми, искусивши данас Христа Васкрслога, смело и без страха певамо:Христос васкрсе!  

  За разлику од апостола Павла, други свети апостоли, који су доживели страхотуВеликог Петка, као и свете жене мироносице, на другачији начин су доживелиВаскрсење Христово. На вест да је Христос васкрсао и да се јавио Кифи, тојестапостолу Петру, и „некима од жена”, обузе их страх и трепет, а неки посумњаше. Уместорадости и вере, њих обузе страх и сумња. У сумњи у вест, да је Учитељ васкрсао,најдаље је отишао свети апостол Тома који без много размишљања рече: „Док не видимране од клинова и не метнем прст у ране од клинова, нећу веровати.” Ништа чудно инеобично, ако се има у виду кроз какве су духовне борбе и страдања прошли светиапостоли! Страшни суд Великог Петка, суд над Богочовеком Христом, оставио је јошстрашније последице на светим апостолима и онима, који су ишли за Њим и који су сенадали, да ће их Он ослободити окова римског ропства. Њихова нада и њихова верабила је угрожена док су гледали страшно судилиште над Њим, док су гледали каконемилосрдни и сурови човек, суди и на крст распиње Учитеља њиховог и ЧовекољубивогСпаситеља света. Страх изнутра и страх споља, страх од Синедриона, од ПонтијаПилата, од Јудејâ, страх одасвуд! Страх је обузео ученике и апостоле и они се разиђошена све стране као овце без пастира. Знајући добро њихова срца, њихове страхове ињихове помисли, Господ долази међу њих јављајући им, да је васкрсао и поручује им: „Небојте се, ја победих свет” (Јн. 16, 33), и: Не будите неверни него верни!  Данас Он долази и нама, браћо и сестре, уплашенима и преплашенима. Уплашенима одглобалног светског поретка и беспоретка, од великих и малих инквизитора, а и од новихПилата, који поново суде и пресуђују истини и правди, и поново прете Голготом, наслеђуБожјем на земљи. И нама Он поручује данас: Не плашите се! Ја сам с вама и победихсвет! Вером препознајући у Њему Победника свакога греха и сваке неправде и смрти,охрабримо се и не плашимо се оних који, не знајући шта чине, још питају: шта је Истина?Ми пак, искусивши Васкрслога Господа као Истину над истинама, данас, сабрани окоЊега на духовном Сиону, славимо Га и величајмо, јер Му дођоше „сва богопросвећенасветила са Запада, од Севера и мора, и од Истока деца Његова, славећи Га крозвекове”. „Данас је дан Васкрсења, озаримо се торжеством!” кличе црквени песник идодаје: „Загрлимо једни друге, рецимо браћо и онима који нас мрзе и свима свеопростимо Васкрсењем!” Нека из наших грла, а пре тога из наших срца, потече песма ислављење Христа који нас прослави. Свепобедним и сверадосним поздравом Христосваскрсе! још једанпут поздрављамо све вас, драга децо светосавска у отаџбини и урасејању широм света. Васкрс је празник свеправославног јединства и свехришћанскогзаједништва. У име Христа Васкрслога позивамо вас на јединство и слогу у ЦрквиЊеговој. Ко није у јединству са Црквом, коју Он стече крвљу Својом, није ни са Њим,Христом Господом.  Без Христа нема Цркве, а Црква никада није без Христа. Зато ван Цркве нема спасења.Ван Цркве је усамљени, „аутономни”, бездомни човек, са својом непослушношћу Богу иЦркви, са својим егоизмом и противљењем Духу Светоме, попут Адама изгнаног из раја.Такве људе Сâм Господ назива вратима пакла која неће надвладати Цркву Божју.  
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  Посебно поздрављамо нашу страдалну браћу и сестре на Косову и Метохији који, иако уоковима неслободе, обесправљености и дискриминације, данас са нама славе победуДобра над злом, Живота над смрћу, Христа Васкрслога над демонским силама таме.  Са истом љубављу у Васкрслом Христу Господу и топлим молитвама данас поздрављамои сву нашу браћу и сестре у Далмацији и Лици, на Кордуну, у Банији, Славонији иБарањи.  Са радосним поздравом Христос васкрсе! поздрављамо сву нашу браћу и сестре уРепублици Српској, Федерацији Босне и Хрцеговине, Црној Гори, Словенији и БившојЈугословенској Републици Македонији, нарочито ове последње који, на челу са својимнеправедно утамниченим Архиепископом, страдају за јединство Цркве и за чистоту вереправославне.  Посебно се данас молимо Победитељу греха, смрти и људске неправде, за нашу уХристу Господу браћу и сестре на Блиском Истоку и у Украјини, са жељом и молитвомда светлост Христова Васкрсења разагна таму греха која се надвила над њима и дапросветли ум и душу сејачима мржње према светом Православљу и озари их миром исветлошћу истине.  Нека Васкрсли Христос Господ покида окове неправде, безакоња и лицемерства којимасинови безакоња оковаше Архиепископа охридског и Митрополита скопског г. Јованакога преко нас поздравља читава православна васељена и читав правдољубиви свет.  Молимо се Васкрслом Христу Господу да вас љубав Божја увек и непрестано испуњава.Још једанпут вас срдачно поздрављамо сверадосним васкршњим поздравом:  Христос васкрсе!  Дано у Патријаршији српској у Београду, о Васкрсу 2014.  Ваши молитвеници пред Васкрслим Христом:  Архиепископ пећки, Митрополит београдско-карловачки и  Патријарх српски ИРИНЕЈ  Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ  Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ  Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ  Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ  Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ  Епископ будимски ЛУКИЈАН  Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ  Епископ банатски НИКАНОР  Епископ новограчаничко-средњезападноамерички ЛОНГИН  Епископ источноамерички МИТРОФАН  Епископ бачки ИРИНЕЈ  Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ  Епископ зворничко-тузлански ХРИЗОСТОМ  Епископ осечко-пољски и барањски ЛУКИЈАН  Епископ западноевропски ЛУКА  Епископ тимочки ЈУСТИН  Епископ врањски ПАХОМИЈЕ  Епископ шумадијски ЈОВАН  Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ  Епископ милешевски ФИЛАРЕТ  Епископ далматински ФОТИЈЕ  Епископ бихаћко-петровачки АТАНАСИЈЕ  Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ  Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ  Епископ ваљевски МИЛУТИН  Епископ рашко-призренски ТЕОДОСИЈЕ  Епископ нишки ЈОВАН  Епископ западноамерички МАКСИМ  Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ  Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ  Епископ крушевачки ДАВИД  Епископ умировљени зворничко-тузлански ВАСИЛИЈЕ  Епископ умировљени захумско-херцеговачки АТАНАСИЈЕ  Епископ умировљени средњоевропски КОНСТАНТИН  Епископ умировљени славонски САВА  Викарни епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ  Викарни епископ моравички АНТОНИЈЕ  Викарни епископ липљански ЈОВАН  Викарни епископ ремезијански АНДРЕЈ  ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА:  Архиепископ охридски и Митрополит скопски ЈОВАН  Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ  Епископ брегалнички МАРКО  Викарни епископ стобијски ДАВИД
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