
љу ба ви ко јом је Он за во лео овај свет и чо ве ка као 
кру ну сво га ства ра ња. Вас кр сли Хри стос ће нам 
да ти ра дост ка да нас сна ла зе ту га и не во ље са мо 
ако бу де мо у ста њу да пре по зна мо бол и пат њу бли
жње га и по ка је мо се за сво је гре хе. Та да наш труд 
не ће би ти уза лу дан не го ће нам би ти на спа се ње и 
на веч ни жи вот. 

 Не за бо ра ви мо, дра га бра ћо и се стре, да 
смо при зва ни да бу де мо ми ро твор ци у овом не
мир ном вре ме ну. Где год да се на ла зи ли и шта год 
ра ди ли, по зва ни смо да све до чи мо Бо га ко ји нам 
да је мир. И Он сам је сте Мир наш (Рим 16, 20; Еф 
2,14)! Иако смо сви раз ли чи ти, не сме мо ни ка да да 
пре ви ди мо да смо сви ство ре ни по ли ку Бо жи јем 
и да смо по зва ни да бу де мо јед но у Хри сту. Оно ме 
ко ји по ср не тре ба пру жи ти ру ку, на рав но ако хо ће 
да је при хва ти, а не гур ну ти га још ду бље у про паст. 
Обо ле ле и по тре би те тре ба увек по се ти ти и не го ва
ти, а за лу та лог ва ља упу ти ти на пра ви пут. Чи не ћи 
та ко, по ка за ће мо да се у на шим де ли ма про ја вљу је 
Го спод ко ји нам је ре као ка ко је на ша ми си ја да 
бу де мо све тлост све ту (Мт 5,16). 

Из над све га, де цо на ша ду хов на, не ка наш жи вот 
бу де стал но бла го да ре ње Бо гу на све му и за све! 
Јер, шта би смо дру го и ве ће мо гли да при не се мо 
Вас кр сло ме Хри сту ко ји нас из та ме пре ве де у све
тлост по зна ња и из смр ти у веч ни жи вот? За јед но 
са ан ђе ли ма и сви ма све ти ма на не бу, а ујед но и 
са на шом бра ћом и се стра ма на зе мљи, за пе вај мо 
по бед ну пе сму и у пра знич ној ра до сти по здра ви мо 
јед ни дру ге све ра до сним ре чи ма:

Хри стос вас кр се - ва и сти ну вас кр се!

Ваш мо ли тве ник у вас кр слом Хри сту увек ода ни,
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да се ра ду је мо и ве се ли мо у ње му (Пс 118, 24). Ова 
ду хов на ра дост је при сут на у сва кој кр ште ној ду
ши, не за ви сно од би ло ка квих спо ља шњих усло ва. 
Ра дост Вас кр се ња се до жи вља ва под јед на ко у ми
ру и у ра ту, у сло бо ди и у роп ству, у бо гат ству и у 
си ро ма штву, би ло да смо у сво јим до мо ви ма или 
прог на ни из њих. 

Пре по доб ни Ју стин Ће лиј ски ка же: Вас кр се ње 
Го спо да Ису са Хри ста по ти сну ло је сва де ла, сва 
чу да, сву дог мат ску би о гра фи ју Хри сто ву и си
лом сво је не из мер не вред но сти на мет ну ло се бе за 
цен тар хри шћан ства. Ако се хри шћан ство мо же 
све сти на до га ђај, он да је тај до га ђај – Вас кр се ње 
Хри сто во. Ако се хри шћан ство мо же са бра ти у је
дан дан, он да то ни је дан Ро ђе ња Хри сто вог, већ дан 
Вас кр се ња Ње го вог. Ако хри шћан ство има по че так 
у вре ме ну, он да оно не по чи ње од Ви тле је ма, већ 
од Вас кр се ња.

Ми хри шћа ни смо по зва ни да сво јим жи во том 
све до чи мо Рас пе тог и Вас кр слог Хри ста, да Га сво
јим жи во том про по ве да мо и да под сти че мо и дру ге 
на ве ру у Вас кр се ње, јер је об ја вљи ва ње ове Бла ге 
ве сти це лом све ту свој стве но при ро ди јед не, све те, 
са бор не и апо стол ске Цр кве. На то нас по зи ва и 
сам Хри стос ко ји је ре као сво јим уче ни ци ма: Иди
те по све му све ту и про по ве дај те Је ван ђе ље сва ком 
ство ре њу (Мк 16, 15). Та ко је и циљ хри шћан ског 
све до че ња спа се ње сва ког чо ве ка без раз ли ке. То 
је увек све до че ње о Хри сту Рас пе том и Вас кр слом, 
о Ње го вом при су ству у на ма и ме ђу на ма, то јест у 
Цр кви и Цр квом, бла го дат ном си лом Ду ха Уте ши
те ља, ка ко је го во рио бла же не успо ме не Вла ди ка 
Ата на си је Јев тић. 

Мно го је, дра га бра ћо и се стре, гор чи не и ту ге 
у на шем на ро ду услед мно гих ис ку ше ња кроз ко је 
смо про шли и про ла зи мо, па и због овог ви ру са али 
и дру гих бо ле сти и не да ћа, ко је нам од но се на ше 
дра ге и ми ле. Ипак, ни по што не сме мо па сти у 
оча ја ње и из гу би ти ве ру. Жив је наш Бог и жи ве ће 
ду ша на ша уко ли ко смо са Бо гом. Сто га се мо ли мо 
Вас кр слом Хри сту да нас са чу ва од ис ку ше ња, да 
нас са чу ва од мр жње и злих де ла, а да нас на у чи 



Љу ди ли куј те, на ро ди чуј те; 
Хри стос вас кр се, ра дост до не се!

Овим све ра до сним кли ца њем, дра га и Хри сту 
вер на де цо ду хов на, ево и ове го ди не до че ку је мо и 
про сла вља мо нај ве ћи хри шћан ски пра зник, ко ји се 
у цр кве ним пе сма ма на зи ва Пра зник над пра зни
ци ма и Сла вље над сла вљи ма. Пра зник Вас кр се ња 
Хри сто вог до вр ша ва и осми шља ва све оста ле хри
шћан ске пра зни ке. Дан Вас кр се ња Хри сто вог је 
жи жа на ше ве ре: „дан је дан“, дан је ди ни, дан ко ји 
пре ва зи ла зи на ше уоби ча је но ме ре ње вре ме на, 

„дан осми“, ка ко се на зи ва у ста рим хри шћан ским 
спи си ма. Ово је дан у ко ме не по сто ји ни шта там но, 
он не ма сен ке већ је сав иза ткан и ис пу њен све тло
шћу; то је дан све оп ште на де јер пред ста вља ико ну 
Бу ду ћег ве ка. Све ти Ва си ли је Ве ли ки у свом де лу 
О Ду ху Све том овај дан по ре ди са ста њем ко је ће 
сле ди ти са да шњем вре ме ну, са бес крај ним да ном 
ко ји не пре по зна је ни ве че ни ју тро, са не про ла зним 
и не за ла зним ве ком.

Хри сто во Вас кр се ње да је сми сао на шој ве ри и 
осло ба ђа нас од гре ха. Апо стол Па вле је, на дах нут 
Ду хом Све тим, за пи сао: А ако Хри стос не уста, уза
луд је ве ра ва ша, још сте у гре си ма сво јим (1 Кор 15, 
17). Обич но, хри шћа ни по ве зу ју опро штај гре хо ва 
са Хри сто вом смр ћу на кр сту. Ме ђу тим, тек Вас кр
се ње да је сми сао и сна гу Хри сто вој смр ти. Да кле, 
апо стол Па вле ка же ка ко је на ша ве ра у ис ку пље ње 
од гре ха уза луд на ако Хри стос ни је устао из мр
твих, јер је за опро штај гре хо ва нео п ход на слу жба 
Вас кр слог Пр во све ште ни ка у не ру ко тво ре ној све
ти њи. За то што је вас кр сао из мр твих, Хри стос као 
Бо жан ски све ште ник при но си упра во Са мо га Се бе 
за гре шни ке ко ји се ка ју (Јев 10, 12–22). Да ље, Све ти 
апо стол Па вле го во ри: Ако се са мо у овом жи во ту 
узда мо у Хри ста, нај не срећ ни ји смо од сви ју љу ди (1 
Кор 15, 19). Због то га, јер Хри сто во Вас кр се ње је 
га ран ци ја вас кр се ња вер них и но вог, бо љег све та 
ко ји ће до ћи ка да Хри стос бу де до шао по дру ги пут 
на зе мљу да јед ном за увек уста но ви сво је Цар ство 
(Отк 21, 2–4; 22, 12).

Вас кр се ње Хри ста Го спо да је сте јед на исто риј ска 
ствар ност ко ја се зби ла од ре ђе ног да на и у од ре ђе
но вре ме, али је оно исто вре ме но и по че так јед не 
но ве ствар но сти, Цар ства не бе ског, ствар но сти 
ко ја не пре кид но тра је, ко јој не ма и не ће јој би ти 
кра ја. Хри сто во Вас кр се ње до го ди ло се пре око две 
хи ља де го ди на, али га ми ве ром до жи вља ва мо као 
да се до го ди ло овог тре нут ка. Иако истин ски мр тав 
те лом и по гре бен још од Ве ли ког пет ка, Спа си тељ се 
по ка зао ја чи од смр ти, те га смрт ни је мо гла, по пут 
оста лих љу ди, за др жа ти у сво ме цар ству као плен.

Жи вот ни сми сао сва ког хри шћа ни на је сте да 
сво ју лич ност учи ни са став ним, ор ган ским де лом 
Те ла Вас кр слог Хри ста, од но сно Цр кве. Учи ни ли 
то, ње му ни је по треб но до ка зи ва ти вас кр се ње из 
мр твих, јер већ има осе ћа ње у се би да је бе смр тан 
и ве чан. Пр ви је чо век од зе мље зе мљан; дру ги је чо век 
Го спод с не ба. Ка кав је Зе мља ни та кви су и зе мља
ни; и ка кав је Не бе ски та кви су и не бе ски (1 Кор 15, 
47–48; срав ни Рим 8, 29; 2 Кор 4, 4; 3, 18). 

Ако је Хри стос вас кр сао, он да је не по треб но пи
та ти да ли ће вас кр сну ти они ко ји су се кр ште њем 
у Хри ста обу кли и по ста ли Ње го ви су те ле сни ци. 
Људ ска при вре ме ност до би ја свој не про ла зни сми
сао и зна чај у Вас кр се њу; смрт но би ће до би ја свој 
сми сао ка да се об у че у бе смрт ност, рас па дљи во 
ка да се об у че у не рас па дљи вост; а сви љу ди, све што 
жи ви, што је жи ве ло и што ће жи ве ти – до би ја свој 
за вр шни, свој веч ни сми сао у Вас кр слом Хри сту, 
је ди ном По бе ди о цу смр ти и гре ха, па кла и ђа во ла 
(1 Кор 15, 53–56). Хри шћа ни не со бом, већ Хри
стом по бе ђу ју грех и смрт и вас кр са ва ју из гро ба 
са мо жи вог его и зма. Хри стос је њи хо во вас кр се ње и 
жи вот (1 Кор 15, 57; Рим 8, 37) и у Ње му они има ју 
све, Он је и Ал фа и Оме га (Отк 1, 8), Он је гла ва у 
те лу Цр кве, Пр во ро ђе ни, Вас кр сли из мр твих, да 
Он бу де у све му пр ви (Кол 1, 18).

Мо гућ ност чо ве ко вог вас кр се ња нај бо ље илу
стру је и све до чи пра вед ни Ла зар ко га је Хри стос 
вас кр сао, а то по твр ђу ју они ко ји су то ме при су
ство ва ли (Јн 11, 32–46; 12, 17–19). Вас кр сли Ла зар 
је жи ва про по вед о све оп штем Вас кр се њу. Гле да

ју ћи ње га вас кр слог, мно ги Је вре ји су по ве ро ва ли 
у Ису са. За то су се њи хо ви главaри све ште ни чки 
до го во ри ли да и Ла за ра уби ју и ти ме укло не та ко 
ре чи ту про по вед о Ису су – Вас кр си те љу мр твих 
(Јн 12, 10–11). О то ме да мр тви вас кр са ва ју све
до чи и Ја ир чи ју је ди ни цу Исус по ди же са одра 
(Мк 5, 22–43; Мт 9, 18–25; Лк 8, 41–56). Све до чи и 
Нај ин ска удо ви ца чи јег си на вас кр са ва ми ло сти ви 
Го спод (Лк 7, 11–15).

Вас кр се ње Хри сто во до та да без на де жно чо ве ко
во ср це ис пу њу је жи вом на дом, не би ва лом на дом 
и ра до шћу (1 Пет 1, 3). Без Хри сто вог Вас кр се ња 
жи вот би био бе сми слен, стра да ња би би ла уза луд на, 
пат ње би би ле не под но шљи ве. Ако Хри стос не уста 
– уза луд ве ра на ша (1 Кор 15, 14), уза луд стра да ња, 
уза луд сав жи вот. 

Вас кр се њем се по ка зу је сми сао и циљ по сто ја ња 
сва ког чо ве ка, сва ког људ ског би ћа ов де на зе мљи, 
а то је да је чо век ство рен за бе смрт ност и веч ни 
жи вот, а не за смрт. До Го спо да Хри ста и Ње го вог 
Вас кр се ња смрт је ца ро ва ла над ро дом људ ским, 
гу та ла је и мле ла чо ве ка за чо ве ком, ге не ра ци ју за 
ге не ра ци јом. Вас кр се њем Хри сто вим смрт, нај ве ћи 
не при ја тељ чо ве ка, по бе ђе на је и љу ди ма је отво
рен и про пу ћен пут у жи вот веч ни. О то ме све до че 
на ши хра мо ви и на ши гро бо ви. Ми се у хра мо ви ма 
не обра ћа мо мр тви ма не го жи ви ма. Ка да при зи
ва мо у мо ли тва ма Пре све ту Бо го ро ди цу, Све тог 
Јо ва на Кр сти те ља, ка да се мо ли мо Све том Ни ко ли, 
Све том Ђор ђу, Све тој Пет ки, ми се мо ли мо жи вим 
лич но сти ма ко је су Бо гу уго ди ле и ко је пред Бо гом 
има ју сме лост, а пре ма на ма љу бав да се за нас мо
ле и за у зи ма ју. Ка да од ла зи мо на гро бо ве на ших 
дра гих по кој ни ка, ми иде мо у по хо де жи ви ма, а не 
мр тви ма. Ми пре ма њи ма ис ка зу је мо на шу љу бав, 
на ше по што ва ње, на ше ста ра ње за њих. То су на ше 
мо ли тве, то су мо ли тве Цр кве, то су па ра сто си и 
по ме ни. Ми се пре ма њи ма од но си мо као и пре ма 
на шим жи вим срод ни ци ма. 

Због све га ово га, дра га на ша де цо ду хов на, пра
зник Вас кр се ња Хри сто вог се до жи вља ва као нај
ра до сни ји пра зник, као дан ко ји ство ри Го спод 


