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Празнујемо умртвљење смрти и адово рушење, нови почетак вечнога 
живота, и радосно опевајмо Узрочника тога: јединог благословеног и 

најславнијег Бога отаца наших. (Пасхални канон, песма VII)

Христос Воскресе! Ваистину Воскресе!

Какве моћне речи чујемо на Пасхалном јутрењу, драга браћо и сестре! Поново се 
потврђују наша нада и вера у оно, у шта смо већ убеђени: да је смрт уништена, пакао 
разрушен, а живот вечни нам је поново дарован. Иако после Христовог васкрсења, 

телесна смрт и даље остаје, духовне смрти више нема због Христове победе над владави-
ном ђавола, а и наша тела ће на крају поново васкрснути. Ово нису старе и празне речи 
које се не односе на ово време; оне нас, пре утврђују у вечној Божијој љубави и праштању 
које је Он даровао нама људима. Када у нашем срцу разумемо и поверујемо да смрти више 
нема, чак ни телесне смрти, онда наш живот и све оно што нам он доноси видимо у свет-
лости Христовог васкрсења.

То је сада још очигледније у светлу догађаја из протекле године. Вођен страхом, свет 
се потпуно променио, у неким случајевима постајући продуктивнији, док нас у многим 
другим случајевима страх раслабљује. Изгубили смо Патријарха и друге велике архијереје 
наше Цркве, више свештеника, монаха и мноштво верника. Оплакујемо њихов губитак и 
молимо се нашем Господу да им подари вечни покој тамо где светитељи почивају. Свака-
ко, ово нам је много лакше да разумемо са вером у Господње неизмерно милосрђе и љубав 
према роду људском. Знамо да су они које је узео отишли   пo Његовој вољи и ради њихо-
вог спасења. Такође, ово нам потврђује да ми имамо веома малу контролу над оним што 
нам се догађа: да ли нам је добро или страдамо, да ли смо здрави или се разболевамо, 
живимо или умиремо. Све је у свемоћним рукама Божјим. И, када схватимо да је све по 
Његовој вољи, тада и наш страх нестаје. Наравно, чинимо све да заштитимо ближње али, 
у исто време, живимо свој живот са вером у Христову свемоћ и добру вољу за наше спа-
сење. Зато не живимо у страху, већ са надом у Божије благовољење према свима нама.

Славећи Христово Васкрсење, захваљујемо се свим нашим верницима који су наста-
вили да помажу нашу Свету Цркву током ових неизвесних времена. Ваша љубав, пос-
већеност и прилози су поднели велики део терета Цркве током последњих годину дана и 
верујемо да ће добри Господ наградити ваш труд.

Нека Победитељ смрти, Христос истинити Бог наш, благослови и заштити све нас 
истинском вером, надом и љубављу, штитећи нас од сваког зла и водећи нас путем вечног 
васкрсења.

Ваистину Христос Воскресе!
У Васкрсломe Христу,

We celebrate the death of death, the destruction of hell, the beginning of eternal 
life. And leaping for joy, we celebrate the Cause, the only blessed and most 

glorious God of our fathers. (Paschal Canon, Ode VII)

Christ is Risen! Truly He is Risen!

What powerful words we hear from the Paschal Matins, dear brothers and sisters! 
Again, our hope and faith are confirmed in that we are assured that death has 
been annihilated, hell has been overturned, and life eternal has been granted to 

us. Although the bodily death still remains after Christ’s Resurrection, the spiritual death is 
no more due to Christ’s victory over the devil’s reign, and the body will rise again. These are 
not empty words of old that do not apply to today, but rather are a reassurance of God’s 
Divine love and the forgiveness He has granted man. When we understand and believe 
with our heart that there is no death, even in physical death, then we look at life and all that 
it brings us in the light of Christ’s Resurrection.

This is now even more the case in light of the events of the last year. The world has 
completely changed, led by fear—in some cases productive, while in others debilitating. We 
lost our Patriarch and other leading hierarchs of our Church, some clergy and faithful. We 
mourn their loss and ask our Lord to grant them eternal rest where the Saints abide. But 
this, of course, is much more understandable to us when we believe in the Lord’s eternal 
mercy and love for mankind. We know that those He has taken left according to His will 
and for their salvation. It also affirms that we are in so little control of what happens to 
us—whether we prosper or suffer, remain healthy or become ill, live or die. All things are 
in the almighty hands of God. And, when we understand that everything is according to 
His will, then our fear is taken away. Of course, we do our best to protect others, but at the 
same time, we live our life with faith in Christ’s omnipotence and good will towards our 
salvation. Let us not live in fear, but in hope of God’s good will towards all of us.

As we celebrate the Lord’s Resurrection, we thank all of our faithful who have contin-
ued to support our Holy Church during these uncertain times. Your love, dedication and 
contributions have carried many of the burdens of the Church over the last year, and we 
trust that God will reward you for your efforts.

May the Conqueror of death, Christ our true God, bless and protect all of us with true 
faith, hope and love, protecting us from all evil and guiding us on the path to eternal Resur-
rection.

Truly Christ is Risen!
In the Resurrected Christ,
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