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Драга браћо и сестре, 

 

Христос Воскресе! 
Ваистину Воскресе! 

 
У свијетлости Васкрсног дана ми сагледавамо сав свој живот, и радујемо се животу.  Зато 

је Васкрсење дан радости живота. Међутим, да би се истински радовали животу и да би разумјели 

Васкрсење Христово и радовали му се, треба да разумијемо Библијску, Богооткривену истину, која 

нам свједочи да је свијет створен од Бога ни из чега (1. Мој, 1,1). И да је само у заједници са Богом 

могућ живот, а да је Адамов гријех прекидање заједнице са Богом, односно губитак живота, или 

како обично кажемо, смрт. Тиме је Адамов гријех оно на основу чега је смрт дошла у човјека. То 

јесте тијело се заразило смрћу и постало је трулежно и пропадљиво. Тако је смрт постала нешто 

страшно и погубно за човјека. Пошто је смрт нешто страшно и погубно за човјека, било је 

потребно да се човјек искупи, отараси смрти и поврти у живот. Како је то  могуће? Само 

уништењем смрти. И заиста Христос чини то. Он својим Оваплоћењем  започиње искупитељно 

дјело: повратак човјека у његово првобитно стање, стање живота, када смрт није гопсодарила 

човјеком. Међутим, да би Христос искупио човјека, потребно је било да и Он окуси жалац смрти, 

како би био раван нама људима. Јер, свако друго искупљење било би насиље над човјеком, а наш 

Бог Христос је љубав. Тако смрт Христовим Васкрсењем губи своју погубну снагу. Она није више 

страшна неминовност него двјери кроз која пролази човјек из ове егзистенције у будућу. Дакле, 

Христовим Васкрсењем погубна снага смрти сада постоје спасоносна. Спасоносна снага смрти из 

Вскрсења долази од Његове Богочовјечанске личности; Његове личне жртве и љубави. Величина 

Христове жртве и пројава Његове љубави огледа се у томе што људска природа, која је 

ипостазирана у Његовој личности постаје искупитељна снага смртног човјека. Христовим 

Васкрсењем читава природа, која је постала смртна Адамовим гријехом, добија могућност да у 

Христу преображена, васкрсне. Преображење је живот у вјери у васкрслог Христа, Којим 

наслијеђујемо Нови живот. То значи да по Васкрсењу Христовом стварност привремене смрти за 

нас се не укида—људи и даље умиру, али је Вскрсењем укинута бесконачност смрти.  

Наша вјера у Васкрсење је дубока и смислена, јер је историјски потврђена Христовим 

Воскрсењем. Зато ради Христа Васкрслога треба да праштамо  и да се миримо. Јер, Христос је пут 

наш и живот наш. И то је смисао зашто долазимо у Цркву која је тијело Христово. Јер, само у 

Цркви, односно Христу, налазимо истински  мир и радост, у овом свијету у којему  је стална 

борба. 



Живот је стална борба са свим оним што нас од Господа одваја, стална борба за слободу од 

гријеха. Хришћански живот је стална борба за добро а против зла и изопачености коју би требало 

да видимо,  најприје у себи, па онда у другима. И незаборавимо да је зло кртаког даха. Зато на злу, 

лукавству и превари не треба заснивати ништа, поготово не свој живот. Само на Васкрсењу 

Господа могуће је утемељити свој живот и наћи смисао живота: мир и радост. Стога је Васкрсење 

наша нада; сво наше очекивање, сва наша радост, читав наш живот; сва наша вјера.  Односно, 

Васкрсење је наш циљ и наш смисао живота. Зато је Христово Воскресеније централни и највећи 

празник у Хришћанству. Зато радосно кличемо и поздрављамо једни друге: Христос Воскресе 

радости наша, Ваистину Христос Воскресе браћо наша. 

 

 

Редослијед Богослужења Велике недјеље: 

 

На Велики четвртак, 16. априла 

 

Света Литургија, у 10 часова 

У 6 часова Велико бдјеније (читање дванаест јеванђеља) 

 

Велики петак, 17. априла 

 

У 6 часова. Вечерње са изношењем Плаштанице 

 

Пасха – Васкрсење Христово – Васкрс, 19 април 

 

У 8 часова Васкршње јутрење у наставку 

Васкршња Литургија и освећење јаја 

 

 

Свим парохијанима и пријатељима наше парохије, свештеник са 

породицом жели да у љубави, миру и слози проведемо долазеће празнике 

и нарочито Празник над празницима – Воскресеније Христово – Васкрс. 

Поздрав, мир вам и од  Господа свака радост 

Христос Воскресе ! 

Ваистину Воскресе! 



 

 

Ваш пред господом молитвеник 

 

                                                                                                 

_____________________________  

                                                                                                     Парох рокфордски  

 


