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Драга браћо и сестре, 

 

Поздрављамо вас најрадоснијим хришћанским поздравом  

Христос Воскресе! 

Ваистину Воскресе! 

Воскрсење Христово је највећи и најрадоснији празник наше свете Православне Цркве, зато га 

и зовемо Празник над Празницима. У исто вријеме Васкрсење Христово представља највеће чудо у 

људској историји. То чудо, тај догађај којег славимо као највећу и најјединственију побиједу над 

смрћу, превазилази наш разум. У чему је величина овог Догађаја над Догађајима? 

Говорећи о васкрсењу, имамо на уму васкрсење тјелеса. Наиме, васкрсење је васпостављање 

онога што је пало, а то је тијело, јер, зашто би васкрсавала душа која је бесмртна? А како је смрт 

раздвајање душе и тијела, онда је васкрсење, заиста, поновно спајање душе и тијела. Дакле, тијело 

које се по смрти рзлаже у прах земаљски поново ће бити васкрснуто из праха земаљског. Јер, Ономе 

који га је у почетку из праха земаљског саздао није немогуће и васкрснути га поново из истог праха. 

Зато и нема сумње у овај Догађај над Догађајима...  У супротном, ако нема васкрсења каква је онда 

разлика између човјека и бесловесних животиња? Ако нема васкрсења онда нема ни Бога ни 

промисла Божијег, те све бива на земљи пуки случај. Ипак, ништа није случајност. Све је на земљи 

усторојено по некој логици. Управо та логика нас упућује на Логос, Божански логос који је дао 

логику и сврху свим (с)тварима. И зато нема сумње у Догађај над Догађајима – Христово Воскресење. 

Васкрсење које је наш залог за наше васкрсење и живот будућег вијека. Ову истину  потврђује и 

Свето Писмо свједочећи да је васкрсење реалност. Бог рече Мојсеју: Ја сам Бог Аврамов, и Бог 

Исаков, и Бог Јаковљев ( Мт. 22, 32; Изл. 104,29). То значи да Бог није Бог мртвих односно оних који 

умиру и неће их више бити, већ живих, чије душе живе у Његовој руци, а тијела ће васкрсењем опет 

живјети. Да ли ће васкрснута тијела бити духовна или материјална ми не знамо. Да ли ћемо их 

гледати материјалним или духовним очима ми не знамо. Али оно што знамо, што стоји у Светом 

Писму, јете да у будућем царству нема ни женско ни мушко, ни јелина ни јевреја, ни богатог ни 

сиромаха, тамо ће бити сви једнаки. Свако ће бити у своме царству: они који живе порочним живот у 

своме а они који живе по закону божијем у своме.... 

Пророк Исаија каже: Васкрснуће мртви, и устаће они који су у гробовима ( Ис. 26,19). То исто 

потврђује и Данило кад каже: Многи који спавају у праху земаљском, пробудиће се (Дан. 12, 3). Сам 

Господ Исус Христос је својом бесједом, као и својим дјелом,  објавио васкрсење тјелеса. Најприје је 

васкрснуо свога пријатеља Лазара у тијелу, не неком другом тијелу него у оном истом тијелу у којем 

је Лазар и прије био. Лазара је Господ подигао из мртвих да би показао своје божанско достојанство и 

моћ, те да би потврдио своје и наше васкрсење, иако је било извјесно да ће се Лазар опет врати у 

смрт. 

И на крају закључимо: васкрснућемо, дакле, тако што ће се душа која је стекла 

непропадљивост и одбацила пропадљивост опет сјединити са тијелом, приступајући страшном 



Христовом суду (ср. Рим. 14,10),  на којему ће ђаво, са његовим демонима,  као и човјек његов, 

Антихрист са бешчасним и грешницима, бити предан огњу вјечном (ср. Мт. 25,41). А они који су 

добро чинили, засијаће као сунце (ср. Мт. 13,43) скупа са анђелима у животу вјечном, заједно са 

Господом Исусом Христом, вјечно га гледајући (ср. Отк. 22,4) и биће гледани, и наслађиваће се 

бесконачном радошћу Његовом, славословећи га скупа са Оцем и Светим Духом у бесконачне вјекове 

вјекова. 

 

Служење за вријеме  

Страсне седнице 

 

24. Април, Велики четвртак: Литургија 

у 10 часова прије подне и у 6. часова послије 

подне Вечерња са читањем 12 Јеванђеља 

 

 

 



 

25. Април, Велики петак: увече у 6. часова Вечерње са Погребенијем Господа 

Исуса Христа, иѕноси се Плаштеница и пролазак испод Плаштенице 

 

27. Април, Недјеља, Васкрс, почетак служења у 8. часова ујутро: Јутрења са 

Литијом (опход са барјацвима), Литургија и послије освећење васкршњих јаја. 

 

 

Драги парохијани, драга браћо и сестре, честитамо вам најрадоснији 

хришћански празник Христово Воскресеније и поздрављамо вас 

најрадоснијим хришћанским поздравом 

Христос Воскресе! 

Ваистину Христос Воскресе! 

 

 


