
 
 

 
 
 

ИРИНЕЈ 
 

ПО МИЛОСТИ БОЖЈОЈ 
ЕПИСКОП ИСТОЧНОАМЕРИЧКИ 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

 
 Најљубљеније нам свештенство и монаштво, синови и кћери, 

верна чада наше богомчуване Епархије источноамеричке! 
 

Поздрављамо Вас на овај, Празник над празницима – Васкрсење Христово, премда у јеку 
најтеже епохе пандемије Covid-19. Ипак, из нашег очинског срца које зрачи пасхалном 
радошћу, охрабреног, надом испуњеним речима Светог Григорија Богослова, узвикујемо 
вечно одзвањајућим и победоносним хришћанским поздравом: 

 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 
 

„Јуче се распех с тобом Христе;  
Данас бивам славом испуњен. 

Јуче умрех с Тобом; 
Данас бивам испуњен животом. 

Јуче се спогребох с Тобом; 
Данас са Тобом васкрсавам.“ 

(Свети Григорије Богослов) 
 

  
Из велике љубави једних за друге, бејасмо раздвојени, најљубљенији, како би сузбили 
страшне последице пандемије вируса корона, који хара широм света. Христова љубав нас 
држи заједно као заједницу везану љубављу, одиста, као заједницу љубави! Без обзира 
колико смо крхки и слаби као појединци, када смо сабрани као заједница верних, са Христом 
међу нама постајемо савршена заједница љубави – Његове љубави! Зато питамо себе: „Ко 
ће нас раставити од љубави Христове? Жалост или тескоба, или гоњење, или глад, или 
голотиња, или опасност, или мач?“ (Рим. 8,35). Како нас ништа не може одвојити од љубави, 
како према Христу, тако ни од једних према другима, увиђамо да је наша самоизолација у 
ствари дело човекољубља, а не егоцентричности! 
 
Радујте се, дакле, јер Он, Kоји беше распет за нас и нашег ради спасења, трећи дан васкрсе. 
Наш живот се стога не завршава смрћу, већ Победом Живота над смрћу. Oвенчан 
саможртвеном љубављу, а не више трновим венцем, блистајући светлошћу Васкрсења, све 
у свему је испунио светлошћу. Јер Он је светлост овог света! Сада, кроз ову јединствену 
призму, ôко нашег срца распознаје сâм смисао живота. Тек тада схватамо прегобати и 
снажни, јединствени његов смисао, и ниједан од проблема овог света неће нас одвратити 
од Васкрслог Господа. Стога, не требамо имати страха, јер ако се будемо држали вере и 
разума у нашим животима „ни висина, ни дубина, ни било шта друго што је створено, не 
може нас раставити од Божје љубави која је у Христу Исусу, Господу нашем” (Рим 8,39). 



 

 
 
Безвремене речи Светог Пајсија Светогорца кажу: „Не предајите се паници. Кукавице 
никоме нису од користи. Бог сагледава човеково стање и помаже му...  Без обзира на шта 
да се деси, морамо наставити да се молимо, размишљамо и деламо. Најбоље је увек 
се супротставити тешкој ситуацији уз помоћ духовних оруђа. Међутим, данас 
недостаје та духовна смелост, настала из светости и тежње ка Богу, као и природна 
смелост која је потребна да се пред опасношћу не преториш у кукавицу.“ Духовна и 
природна смелост долазе од самог Христа, који каже: „Доста ти је благодат моја; јер се 
сила моја у немоћи показује савршена“ (II Кор. 12,9). Стога се наша међуљудска солидарност, 
наша снага, може изразити само „смиреношћу и кротошћу, са дуготрпљењем, подносећи 
један другога у љубави“ (Еф 4,2). 

 
Вера у Христа подразумева да у Њега имамо поверења и да допустимо Њему, који је 
Истина, да нас усмери на пут Његовог потпуног откровења. Током ове садашње Пасхе, 
љубљени, постајемо ходочасници у потрази за тим откровењем. Послушајте глас Божји који 
је водио стари Израиљ током прве Пасхе. Послушајте Га сада и повинујте се Његовим 
спасоносним заповестима о томе шта јести, како јести, како се облачити и како остати у 
својим домовима, а уједно и бити спреман покренути се на Његову наредбу. Господ нам је 
такође рекао да наша врата обележимо знаком вере наше, тако да кад Он уђе у наше 
домове и нашa срца, и спречи било коју несрећу у нашем животу (упоредити са Књ. Изласка 12,1-

13). Кроз Васкрслог Спаситеља „знамо да смо прешли из смрти у живот, јер љубимо браћу“ 
(I Jн. 3,14). 
 
Зато, љубљени, заједно са пуноћом Христове Свете Цркве, наше постојане заједнице и 

сигурног извора вере, наде и љубави, сада, јаче него икада, из свег срца узвикнимо: 

 
ХРИСТОС ВАСКРСЕ! 

ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ! 
 

Дано у Њујорку, о Васкрсу 2020. године. 
 
 
ВАШ УСРДНИ МОЛИТВЕНИК ПРЕД ВАСКРСЛИМ ХРИСТОМ, 
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