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 Христос васкрсе! ваистину васкрсе!

christ is Risen! indeed he is Risen!

ХРистос ВосКРЕсЕ, Радост донЕсЕ!
cHrisT is riseN, Joy is GiVeN!
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ЈесТе Ли ЧУЛи деЦо, верУЈТе, Без ШаЛе?
heY KiDs, DiD YoU KnoW?

Васкршњи поздрав гласи „Христос васкрсе“! 
На овај поздрав се отпоздравља са „ваистину 
васкрсе“.

The Paschal greeting is exclaimed, “Christ is 
Risen!” We respond saying “Indeed He is Risen!”

Датум прослављања Васкрса се сваке 
године помера, али се увек слави 
недељом.

Although the date of Pascha shifts every 
year, it is always celebrated on Sunday. 

На Гробу Господњем је подигнута капела која се зове 
Кувуклија. Капела Гроба Господњег се налази под 
сводовима Храма Васкрсења Христовог у Јерусалиму.

A chapel called Kouvouklion was built on the Tomb 
of the Lord. The Chapel of the Holy Sepulchre is 
found under the vaults of the church of the Christ’s 
Resurrection in Jerusalem.

За Васкрс, највећи хришћански празник, 
се традиционално фарбају и шарају јаја.

On Pascha, the greatest Christian feast 
day, eggs are traditionally decorated.

Сваке године на Велику Суботу на 
Гробу Господњем у Јерусалиму се пали 
благодатњи огањ.

Every year on Great Saturday the Holy Fire 
is lit at the Lord Jesus Christ’s Holy Tomb.

Недеља после  Васкрса назива се Светла недеља. 
У црквама се певају радосне песме  у част 
Христовог васкрсења.

The week after the Resurrection is called Bright 
Week. The church hymns sung this week are joyful 
because of the Resurrection of Christ.
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Драга и вољена ми духовна дечице,

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

Ваистину Васкрсе! Зашто смо на Ускрс одвојени једни од 

других? Зато што се истински волимо и бринемо једни 

за друге! Сви обављамо свој део да бисмо зауставили 

ширење коронавируса. Љубав према Исусу држи нас да 

смо заједно - у кући - као породица. И сада штитимо 

нашу црквену породицу и све друге које волимо!!

У нашем Православном едукативном забавнику моћи 

ћете сазнати више о томе зашто је Исус умро за нас, да би Својим Васкрсењем 

могао да уништи смрт. То је оно што нам пружа толико радости! Када вируса 

нестане, тада ћемо моћи делити нашу радост лично са свима које волимо! 

Радујте се увек, јер Христос Васкрсе!

С благословом и очинском љубављу,

Владика +Иринеј

My dearly beloved Spiritual Children,

CHRIST IS RISEN!

Indeed, He is Risen! But why have we have been separated from each other on 

Easter? Because, we truly love and care for one another! We are all doing our 

part to stop the coronavirus from spreading. The love of Jesus keeps us together 

- in the home - as a family. And now we are protecting our church family and 

others that we love!

In our Orthodox Educational Magazine, you will be able to learn much more 

about why Jesus died for us, so that he could destroy death by His Resurrection. 

That is what give us so much joy! When the virus is gone, then we will be able to 

share our joy in person with everyone we love! Rejoice, always, for Christ is Risen!

With blessings and fatherly love,

Bishop +Irinej

поздрав епископа/Bishop’s GreetinG 



ПРИЧА/ STORY

Благодатни огањ – 
милост господња

Holy Fire- God’s mercy
The mercy of the Lord is unspoken, send-

ing us every year on the same day and hour, for 
nearly two thousand years, the bountiful Unlit 
Fire, bearing witness of the Christ’s Resurrec-
tion and the proof of His eternal presence.

The descent of the Holy Fire is the great-
est wonder in the Holy Land. It is an event 
that occurs every year around noon, only on 
Holy Saturday 1, at the Holy and Life-giving 
Tomb of the Lord in Jerusalem. Traditions 
say that Fire (Light) has been around since 
the time when Constantine’s Temple was 
built (326-336 AD), but reliable written ac-
counts of this miraculous event date back to 
1200 years ago, to the present day.

The light occurred when Christ resurrect-
ed himself. The Gospel describes an angel 
sitting on the rock of the Holy Sepulcher 
shining with a bright light (clothed in bright 
garments).

 PreParations in the 
ChurCh of holy sePulChre

On the morning of Holy Saturday, all the 
vigil lamps are put out in the Temple of the 
Resurrection of Christ in Jerusalem. Then 
representatives of all Christian communities 

1 According to the Julian- Church Calendar.

Неисказана је милост Господња, која 
нам сваке године у исти дан и сат, скоро две 
хиљаде година, шаље благодатни Нество-
рени Огањ, сведочећи Васкрсење Христо-
во и доказ Његовог вечног присуства.

Силазак Светог Огња највеће је чудо у 
Светој Земљи. То је догађај који се сваке 
године јавља око подне, само на Велику Су-
боту 1, на Светом и Животворном Гробу 
Господњем у Јерусалиму. Предања казују 
да се Огањ јављао још од времена изградње 
Константиновог храма (326-336. године 
после Христа), али поуздана писана сведо-
чанства о овом чудесном догађају датирају 
од пре 1200 година, па до наших дана.

Светлост се појавила кад је Христос 
васкрсао. У Јеванђељу се описује анђео 
који је седео на стени Гроба Господњег 
обасјан блиставом светлошћу (одевен у 
светле одежде).

 ПриПреме у Цркви Гроба 
ГосПодњеГ
У јутро Велике Суботе гасе се сва канди-

ла у Храму Васкрсења Христовог у Јеруса-
лиму. Потом представници свих хришћан-
ских заједница и власти државе Израел, 

1 По јулијанском – црквеном календару.
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and authorities of the State of Israel, as well 
as members of the Muslim family who have 
kept order in the Temple of the Resurrection 
for Christ, inspect the Church of the Holy 
Sepulchre (Kouvoukli) to make sure there is 
nothing in it that could artificially provoke a 
flame. The doors of the church are closed af-
ter the check and sealed with pure wax.

The Patriarch of Jerusalem enters the tem-
ple at noon and begins the sacred proces-
sion, which visits the Holy Sepulchre three 
times. The rubrics2  by which the service of 
the descent of the Holy Fire is performed 
has been unchanged since the 15th century.

Upon completion of the procession, the 
Tomb is sealed and a vigil lamp is brought 

2  Rubrics are set of rules by which a particular 
service is celebrated.

као и припадници муслиманске породице 
која генерацијама чува ред у Храму Васкр-
сења Христовог, прегледају Цркву Гроба 
Господњег (Кувуклију), како би се уверили 
да се у њој не налази ништа чиме би се веш-
тачки могао изазвати пламен. Врата цркве 
се после провере затварају и печате печа-
том од чистог воска. 

Тачно у подне у храм улази јерусалим-
ски патријарх и почиње света литија која 
три пута обилази Свети Гроб. Типик2 по 
којем се врши служба силаска Светог Огња 
је непромењен од 15. века.

По завршетку литије Гроб се отпе-
чаћује и унутра се уноси кандило које ће 
бити упаљено Светим Огњем. Патријарх 

2  Типик је скуп правила по којима се врши 
одређена служба.
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inside, which will be lit by the Holy Fire. The 
patriarch then takes off his bishop’s vestments 
as a sign of humility and awe for Jesus Christ 
and remains clothed in white garment 3.

The patriarch then takes 4 bundles of 33 
candles each and enters the Tomb in com-
plete darkness. An Armenian representative 
is standing in the room in front of the Holy 
Sepulchre and watching the patriarch. The 

patriarch recites prayers in which, praying 
to the Crucified Christ on behalf of all the 
Orthodox Christ to send the Holy Fire as a 
testimony of His Resurrection.

As the patriarch kneels praying beside the 
Holy Sepulchre, all believers in the crowded 

3 Part of bishop’s liturgical vestment.

потом скида своју архијерејску одежду 
као знак понизности и страхопоштовања 
према Исусу Христу и остаје обучен у 
бели хитон3. Патријарх узима потом 4 
снопа од по 33 свеће и у потпуном мраку 
улази у Гроб. Са њим улази и представник 
Јермена који стоји у просторији испред 
Гроба Господњег и мотри на патријарха. 
Патријарх чита молитве којима се, у име 
свих православних, моли Распетом Хри-
сту да пошаље Свети Огањ као сведочан-
ство Његовог Васкрсења.

Док се патријарх клечећи моли поред 
Гроба Господњег, сви верници у препу-
ној цркви, свако на свом језику, говоре 
Господе помилуј. 

 блаГодатни оГањ – чудо 
ГосПодње
Јерусалимски патријарх Диодор I је у 

једном интервју 1998. године описао поја-
ву Благодатног Огња:

„Док се молим, некада одмах, а некада 
после извесног времена, из самог сре-
дишта камена на којем је лежало Исусово 
тело, извире нека неодређена светлост. 
Обично је плавичаста, али боја може да 
се промени и поприми разне нијансе. Не 
може се описати људским речима. Свет-
лост се излива из средишта камена, као 
што се магла диже са језера; изгледа као да 
је камен прекривен влажним облаком, али 
то је Светлост, нестворена, чудесна, благо-
датна, дар Господњи.“

3 Хитон је део архијерејске одежде беле боје.
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church, each in their own language, say Lord 
have mercy.

 holy fire - the miraCle 
of the lord

In one interview in 1998, Patriarch Di-
odorus I of Jerusalem described the appear-
ance of the Holy Fire: “While I pray, some in-
determinate light is emanating from the very 
center of the stone upon which Jesus’ body 
rested, immediately and sometimes after a 
while. It is usually bluish, but the color can 
change and take on various shades. It cannot 
be described in human words. Light pours 
out from the center of the stone, as fog rises 
from the lake; it looks as if the stone is covered 
with a damp cloud, but it is Light, uncreated, 
marvelous, graceful, the gift of the Lord.“

Light behaves differently every year. 
Sometimes it just covers the panel and 
sometimes it illuminates the whole chapel, 
so that the people standing in the temple 
can see that the whole Tomb is shining, that 
it is filled with light. Then the light rises and 
forms a pillar containing a flame of a differ-
ent nature.

The flame first light the vigil lamp on the 
Holy Sepulchre and the candles held by the 
patriarch in his hands. When the flame is 
received, the patriarch goes out and hands 
it over to the Armenian, then to the Coptic 
patriarch, and then to all the believers in the 
church. The Graceful Fire has no fire prop-
erties at first, does not light or burn, and only 
after a few minutes receives the characteris-
tics of the flame.

Светлост се сваке године другачије 
понаша. Понекад само прекрије плочу, а 
понекад обасја читаву капелу, тако да људи 
који стоје у храму, виде да цео Гроб сија, да 
је испуњен светлошћу. Потом се светлост 
подиже и обликује стуб у којем се налази 
пламен другачије природе. 

Пламен прво пали кандило на Гробу 
Господњем и свеће које у рукама држи 
патријарх. Кад прими пламен патријарх 

излази и предаје га најпре јерменском, 
потом коптском патријарху, а онда и 
свим верницима у цркви. Благодатни 
Огањ у почетку нема особине ватре, не 
пали и не пече, и тек после неколико ми-
нута поприма особине пламена.

ПРИЧА/ STORY
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The flame once spread throughout the 
temple, glowing in all directions like light-
ning or a flash of a camera, and lights the can-
dles held by believers. When the patriarch 
appears with the Holy Fire, the unbelievable 
delight of the believer is created. Everyone re-
joices in their own way, and the temple ech-
oes joyfully “Christ is risen.”

Sometimes the Holy Fire comes in the form 
of flames that come out from the walls of the 
Church, and sometimes flies through the 
church in the form of flammable balls. It hap-
pens that a bundle of candles is lit on its own in 
the hands of some believers. Candles and vigil 
lamps are lit alone at Golgotha, in the Ortho-
dox Church of the Crucifixion of Christ.

Orthodox Churches around the world 
take the Holy Fire and pass it on to their be-
lievers. As a result, the Holy Fire burns in the 
vigil lamps of many Orthodox households.

Пламен се некада шири по храму бљеш-
тећи у свим правцима као муња или блиц 
фото апарата, и пали свеће које верници 
држе. Кад се патријарх појави са Светим 
Огњем настаје невиђено одушевљење вер-
ника. Свако се радује на свој начин, а хра-
мом радосно одјекује „Христос васкрсе“.

Понекад се Благодатни Огањ јавља у 
виду пламених језичака који извиру из 
зидова Цркве, а понекад лети црквом 
у виду пламених лоптица. Дешава се да 
се сноп свећа запали сам у рукама поје-
диних верника. Свеће и кандила се пале 
сама на Голготи, у православној цркви 
Распећа Христовог.

Православне Цркве широм света преу-
зимају Благодатни Огањ и преносе га даље 
својим верницима. Захваљујући томе Бла-
годатни Огањ гори у кандилима многих 
православних домова.
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ЧЕтВоРоднЕВни лаЗаР, 
пРиЈатЕЉ ХРистоВ
FoUr-dAy lAZArUs, 
FrieNd oF cHrisT

”Th en said Martha unto Jesus: Lord, if thou 
hadst been here, my brother would not have 
died. But I know, that even now, whatsoever 
thou wilt ask of God, God will give it thee. Je-
sus saith unto her, Th y brother shall rise again.” 
(Gospel according to St. John 11, 21-23)

Th e New Testament is the book of life. 
In its pages the faith of ordinary people is 
described, people who believed that Jesus 
Christ is the Son of God. Lazarus was one 
of those who was touched by the fi nger 
of God, and he recognized that love. Th e 
church called him the four-day Lazarus, 
since, before the event of the Resurrection 
of the Lord Christ, he was already dead for 
four days in the tomb. 

Th e resurrection of the four-day Lazarus 
is one of the most touching scenes of the 
New Testament. Lazarus and his sisters 
Martha and Mary lived a peaceful life in the 
village of Bethany, not far from Jerusalem. 
John the Evangelist notes that Lazarus was 
gravely ill. Out of concern for their brother, 
the sisters sent a message to Christ asking 
for him to come and heal him.

„Онда рече Марта Исусу: Господе, да 
си ти био овдје, не би умро брат мој. Али 
и сада знам, да што год заиштеш у Бога, 
даће ти Бог. 

(Јеванђеље по Јовану 11, 21-23)
Рече јој Исус: Васкрснуће брат твој.“
Свето писмо Новог завета је књига 

живота. На њеним страницама је описа-
на вера обичних људи који су поверова-
ли да је Исус Христос Син Божији. Један 
од људи које је додирнуо прст Божије 
љубави, и који је ту љубав препознао, 
био је Лазар. 

Црква га је прозвала четвородневни 
Лазар, будући да је, пре него што га је 
Господ Христос васкрсао, лежао мртав 
у гробу четири дана. Васкрсење четво-
родневног Лазара једна је од најдирљи-
вијих новозаветних сцена. Лазар је са 
сестрама Мартом и Маријом живео ти-
хим животом у селу Витанији, недалеко 
од Јерусалима. Јеванђелист Јован напо-
миње да је Лазар био тешко болестан. Из 
бриге према брату сестре су слале пору-
ке Христу и молиле да дође да га исцели. 

ПРИЧА/ STORY
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Even though he knew that his enemies 
were preparing to harm him, out of love for 
Lazarus, Christ went to Bethany. While he 
was on the way to this small place, in the 

Иако је знао да се његови неприја-
тељи спремају да му науде, из љубави 
према Лазару Христос је кренуо у Вита-
нију. На путу до овог малог места, Лазар 
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meantime Lazarus died. The weeping sisters 
came out from their house to greet Christ. 
Christ comforted them by saying that He is 
the resurrection and the life, and that their 
brother would rise again.

Moved by the pain of the sisters Martha 
and Mary and realizing that he had lost a 
friend, Jesus wept. He requested that they 
take him to the cave where Lazarus was 
buried. There he asked that they open the 
door to the cave, to the shock of those who 
were present. After giving thanks to the 
heavenly Father for hearing his plea, Christ 
proclaimed, “Lazarus, come out!” At that 
moment the glory of God was revealed. 
Wrapped in burial clothes, Lazarus came 
out alive. Seeing what a miracle the Lord 
had performed, many people came to be-
lieve in Him. Not long after, Lazarus sat next 
to Christ at a dinner prepared at his home.

Lazarus left Bethany after Pentecost. He 
spent the rest of his life in Kition, near pres-
ent day Larnaca (Cyprus). The Apostles 
Paul and Barnabas consecrated him as a 
bishop in 45 AD. He preached the Gospel 
in the Kition region and fell asleep in the 
Lord around 63 AD. His relics were discov-
ered in 890  AD, in a sarcophagus at a church 
dedicated to St. Lazarus. On the sarcopha-
gus was written The Four-day Lazarus and 
Friend of Christ.

Lazarus’ Saturday is a common Slava 
among the Serbian people. Lazarus’ Sat-
urday and Palm Sunday are children’s feast 
days. Children carry willows in their hands 
and small bells around their necks, joyfully 
looking forward to the feast of the celebrat-
ed entrance of Christ into Jerusalem.

је већ био умро. Пред домом Лазаревим 
Христу су у сусрет изашле уплакане се-
стре. Христос их је тешио речима да је 
Он васкрсење и живот и да ће васкрсну-
ти њихов брат.

Потресен болом сестара Марте и Ма-
рије и сазнањем да је изгубио пријатеља, 
Исус је заплакао. Молио је да га одведу до 
пећине у којој је Лазар био сахрањен. Ре-
као је да се отворе врата од пећине чиме 
је изазвао чуђење присутних. Заблагода-
ривши Оцу небеском што га је услишио, 
Христос је узвикнуо: „Лазаре, изађи на-
поље!“ У том моменту се показала слава 
Божија. Лазар је изашао жив обавијен 
посмртним повезима. Видевши какво 
чудо је Господ учинио, многи народ је 
поверовао у Њега. Недуго затим, Лазар 
је седео покрај Христа на вечери која је 
била припремљена у дому његовом. 

По Педесетници Лазар је напустио 
Витанију. Остатак свог живота провео 
је у месту Китион, у близини данашње 
Ларнаке (Кипар). Свети Апостоли 
Павле и Варнава су га хиротонисали за 
епископа 45.године. У Китиону је про-
поведао Јеванђеље и уснуо у Господу око 
63.године. Његове мошти су откриве-
не 890.године у саркофагу у цркви по-
свећеној Светом Лазару. На саркофагу 
је писало Четвородневни Лазар и прија-
тељ Христов. 

Лазарева субота је честа слава код 
Срба. Лазарева Субота и Цветна Не-
деља су празник деце. У ове дане деца 
носе врбице и звончиће око врата, ра-
дујући се празнику којим се прославља 
свечани улазак Христа у Јерусалим.

ПРИЧА/ STORY



13No 8 И
лу

ст
ра

ци
ја

: С
ар

а 
И

ли
ћ/

 Il
lu

st
ra

tio
n:

 S
ar

a 
Ili

c



14 No 6 



15No 6 



МузИЧкИ буквАР/muSical alphabeT

оЧЕ наШ / oČe NAŠ
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Преузето из нотног зборника који је написала композиторка Наташа Ђурагић, Литургија за два гласа: 
за дечији, женски, мушки и мешовити двоглас. Зборник је компонован за потребе Одељења за Верску Наставу 
Српско-Православне Епархије источноамеричке, Њујорк, 2019, (необјављено).

Taken from: Natasa Djuragic, ”Divine Liturgy for two voices: for childrens’, men’s, women’s and mixed choirs”. Th is 
musical project was composed for the Department of Christian Education of the Serbian Eastern American Diocese, 
New York, 2019, (unpublished).



Христос воскресе - радост донесе!
Hristos voskrese - radost donese!

lJudi liKuJte

Ljudi likujte, narodi čujte:
Hristos voskrese, radost donese!
Zvezde igrajte, gore pevajte,
Hristos voskrese, radost donese!
Šume šumite, vetri brujite,
Hristos voskrese, radost donese!
Mora gudite, zveri ričite,
Hristos voskrese, radost donese!
Pčele se rojte, a ptice pojte
Hristos voskrese, radost donese!
Anđeli stojte, pesmu utrojte,
Hristos voskrese, radost donese!
Nebo se snizi, zemlju uzvisi,
Hristos voskrese, radost donese!
Zvona zvonite, svima javite,
Hristos voskrese, radost donese!
Slava ti Bože, sve ti se može,
Hristos voskrese, radost donese!
Anđeli stojte, pesmu utrojte,
Hristos voskrese, radost donese!
Nebo se snizi, zemlju uzvisi,
Hristos voskrese, radost donese!
Zvona zvonite, svima javite,
Hristos voskrese, radost donese!
Slava ti Bože, sve ti se može,
Hristos voskrese, radost donese!

Људи ликуЈте

Људи ликујте, народи чујте:
Христос воскресе, радост донесе!
Звезде играјте, горе певајте,
Христос воскресе, радост донесе!
Шуме шумите, ветри брујите,
Христос воскресе, радост донесе!
Мора гудите, звери ричите,
Христос воскресе, радост донесе!
Пчеле се ројте, а птице појте
Христос воскресе, радост донесе!
Анђели стојте, песму утројте,
Христос воскресе, радост донесе!
Небо се снизи, земљу узвиси,
Христос воскресе, радост донесе!
Звона звоните, свима јавите,
Христос воскресе, радост донесе!
Слава ти Боже, све ти се може,
Христос воскресе, радост донесе!
Анђели стојте, песму утројте,
Христос воскресе, радост донесе!
Небо се снизи, земљу узвиси,
Христос воскресе, радост донесе!
Звона звоните, свима јавите,
Христос воскресе, радост донесе!
Слава ти Боже, све ти се може,
Христос воскресе, радост донесе!

МузИЧкИ буквАР/muSical alphabeT
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ДеЧјИ кутАк /KidS’ cORneR 
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пРЕподоБни аВа 
ЈУстин ЋЕлиЈсКи

VeNerABle ABBA 
JUsTiN oF cHeliye



ДеЧјИ кутАк /KidS’ cORneR 

NOEL LENTZ, 12 ГОДИНА: 
...Христово васкрсење значи да је Исус устао из мртвих пошто је Он желео да избави 

сваког од њихових грехова зато што нас воли.
NOEL LENTZ, AGE 12

...Christ resurrection means that Jesus rose from the dead because He wanted to save 
everyone from their sins because He loves us.

 

CONSTANTINE LENTZ, 8 ГОДИНА
...Васкрсење је дан радостан јер је Исус умро и васкрсао и свако је био срећан зато 

што се вратио.
CONSTANTINE LENTZ, AGE 8

...the Resurrection is a happy day because Jesus died and resurrected and everybody was 
happy because He came back.

 

JOSIAH LENTZ, 3 ГОДИНЕ
...Васкрс је о томе да ме Исус воли!

JOSIAH LENTZ, AGE 3
....Pascha is about Jesus loves me!

 

ИСИДОРА ВИТАНОВА, 9 ГОДИНА
...Исус је васкрсао из мртвих да нас спаси од нас самих.

ISIDORA VITANOVA, AGE 9 
...the Lord resurrected from the dead to save us from ourselves.

 

ЕЛИСЕЈ ВИТАНОВ, 11 ГОДИНА
...Васкрсење је почетак нашег спасења.

ELISEJ VITANOV, AGE 11
...The resurrection is the beginning of our salvation.

на ВасКРс сам Радостан ЈЕР...
oN PAscHA i Am HAPPy BecAUse...

No 8 20

сРпсКа пРаВослаВна ЦРКВа ВасКРсЕња ХРистоВог,
лЕБанон, пЕнсилВаниЈа

Holy resUrrecTioN serBiAN orTHodoX cHUrcH, leBANoN, PA



isidora Vitanova

Constantine lentz

Josiah lentz

noel lentz

elisej Vitanova 
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веЛИкАНИ кАзују.../GReaT peOple SaY…

No 8 22

Цвет на сунцу цвета, а човек у љубави постаје човек. 
Народна изрека

A flower blooms in the sun, and a man in love becomes a man. 
Folk Saying

Онај који има љубав, има у себи Бога.
Свети Василије Велики (+379)

One who has love, has God in one’s self. 
St. Basil the Great (+379)

Није довољно љубав посадити, треба је и заливати.
Немачка изрека

It is not enough merely to plant love, but it must also be watered.
German saying
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Права љубав лако прашта и 
заборавља. 
Иво Андрић (+1975)

True love easily forgives and forgets.
Ivo Andric (+1975) 

Љуби без лукавства - љубав је једноставна.
Свети Јован Кронштатски (+1909)

Love without trickery - love is simple. 
St. John the Kronstadt  (+1909)

Живот срца је љубав, његова смрт је 
злоба и непријатељство према брату.

Свети Јован Кронштатски (+1909)

Love is the life of the heart, its death is 
malice and hostility to his brother. 

St. John the Kronstadt (+1909)
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