
Христос Воскресе – Ваистину Воскресе! 

Ево дана којега створи Господ, да се радујемо и веселимо у њему. 
Тако Света Црква поздравља овај дивни и велики празник 
Васкрсења Христовога, и зато га ми тако радосно дочекујемо, 
ишчекујемо и прослављамо. Не само један дан или два дана, него 
празнујемо Васкрсење Христово пуних четрдесет дана. Од Васкрса 
до Спасовдана ми се поздрављамо овим победоносним поздравом: 
„Христос Васкрсе“ и одговарамо: „Ваистину Васкрсе“. Тим поздравом 
и отпоздравом ми исповедамо нашу Хришћанску веру, да верујемо 
у Господа Христа и Његово славно Васкрсење, и све оно што је 
Васкрсење Његово донело и даровало роду људскоме, свакоме 
човеку на овој планети. А то што је Господ својим Васкрсењем донео 
и дао нама људима, јесте највећа победа која је икада забележена у 
историји васионе, победа над смрћу.  

Господ је Васкрсао и тиме је показао и тиме је смрт уништио, и 
показао људима онако како је говорио и пре свога страдања: „Ја сам 
Васкрсење и живот, ко верује у мене ако и умре живеће“. И то је 
Господ својим Васкрсењем и показао. Да је он пострадао на Голготи, 
претрпео све муке, а да није Васкрсао, онда Хришћанства браћо и 
сестре не би било. Он би био први и последњи Хришћанин. Али он је 
Васкрсао и тиме објавио целоме свету, преко својих Светих 
Апостола, преко ученика Његових, преко Светих Анђела и свих оних 
који су учествовали у торжеству Његовоме да је Он васкрсао, и Он је 
то своје Васкрсење показивао и доказивао кроз свих двадесет векова 
Хришћанства, колико постојимо и трајемо.  

Господ се по Васкрсењу најпре јавио женама мироносицама, које су 
дошле рано у недељу на гроб Његов да му укажу последњу почаст, 
да помажу Његово тело и уместо Његовог тела у гробу, нашли су 
Анђела који им је објавио да Он није овде: „Ево видите плаштаницу 
стоји ту, а Њега нема. Он је Васкрсао. Него идите и јавите Његовим 
ученицима.“ После тога Господ се јавио Апостолу Петру, који чувши 
од мироносица да је Господ Васкрсао, отрчао на гроб да се и он 



увери у то што жене кажу, и нашао је тако. И Господ се онда јављао 
многима после свога Васкрсења у току четрдесет дана.  

А непосредно после Васкрсења Он се јавио двојици који су путовали 
из Јерусалима у једно село Емаус, као што говори данашње Свето 
Јеванђеље. Био је то Лука и Клеопа, Лука Јеванђелист који је тај 
сусрет са Васкрслим Господом, описао и доживео и унео у своје 
Јеванђеље, једино он о томе говори, јер је био очевидац и сведок 
свега тога. Ишли су тако ова двојица путем, и уз пут разговарали о 
страшним догађајима који су се претходних дана десили у 
Јерусалиму, у ствари о хватању, осуди и страдању Господа Христа на 
Голготи. То су знали, о томе су причали и били су веома тужни. И уз 
пут каже Јеванђеље придружи им се Исус као трећи путник. Они га 
нису познали. И пита: „О чему то разговарате тако и што сте 
невесели?“ А они му рекоше: „Зар ти ниси чуо шта се десило ових 
дана у Јерусалиму?“ Он се прави да не зна: „А шта?“ И они му 
рекоше о Исусу кога су мучили, разапели. „Али јутрос“ кажу „неке 
жене биле на гробу, збуниле нас све, узнемириле и казале да су 
виделе неке Анђеле који су рекли да је Он устао, васкрсао.“  

Е онда тај трећи сапутник њихов, уствари сам Господ поче им 
говорити: „О, безумни и тврдога срца да верујете у све што су 
пророци казали.“ И почевши од Старог Завета од Мојсија и пророка, 
Он им тумачише све што је за Њега писано у Старом Завету од 
пророка и што се испунило. И каже: „Није ли Христос требао све то 
да претрпи и да уђе у славу своју?“ И тако су разговарали до доласка 
у село Емаус. Онда они су ту свратили у кућу где су ишли, а Он се 
правио да хоће да иде даље. А њима се толико свидело Његово 
друштво, и они га молише: „Хајде остани са нама да ноћиш, ево дан 
је на измаку, близу је ноћ.“ И Он уђе са њима.  

Док су седели за трпезом, Господ узе хлеб, благослови и преломи и 
даде им. Онако као што је чинио на Тајној вечери, када је установио 
Свету Тајну Евхаристије, Свету Литургију. И тада када им Он даваше 
хлеб, њима се отворише очи и они га познадоше, видеше да је то 



њихов Учитељ, да је заиста Васкрсао. Али Њега у том моменту 
нестаде. И они нису могли да чекају да сване, одмах су истог 
момента вратили се назад у Јерусалим, нашли ученике Његове 
дванаест, једанаесторицу, јер Јуда је већ био отпао од њих, знате већ 
шта је са њим било.  

И нађоше их на скупу и они им рекоше, пре него што су они 
испричали свој догађај, они кажу: „Заиста Васкрсе Христос и јавио 
се Петру.“ А они онда испричаше шта се њима десило на путу и 
како су га познали, кад је преломио хлеб. Ето дивних сведока браћо 
и сестре. Поред непосредних ученика и Апостола Томе, кога ћемо 
идуће недеље прослављати, који је тражио да опипа руке Христове, 
ране од клина на рукама, да метне руку своју у ребра Његова 
прободена копљем да би веровао. Јер није био са ученицима када се 
Христос јавио њима, и они причаху Томи да су видели Учитеља, 
каже: „Не, не нећу веровати док не видим ране на рукама Његовим 
и не ставим прст свој у те ране и руку у ребра, нећу веровати.“  

И заиста Господ је и томе Томи испунио ту жељу, јавио се поново у 
осми дан од Васкрсења и обратио се Томи и рекао: „Томо, Томо, ево 
опипај, види и знај да сам ја то и нико други.“ И Тома се тако 
уверио. Али кроз неверовање Томино, многи су поверовали. Све што 
се десило са Господом Христом, све је било по мудром промислу 
Божијем и устројењу Божијем, да би сваки догађај био потврђен и 
осведочен као истинит. Да се побије она лаж коју су Јеврејске 
старешине почеле да шире после Васкрсења, кад су стражарима 
дали новац да кажу: „Ми спавали а дошли ученици и украли га.“ И 
међу Јеврејима та прича је ухватила корена, како каже Јеванђелист 
и до данас, до његовога времена.  

На жалост и до нашег времена, јер Јеврејски народ у већини, има 
међу њима Хришћана, има мученика, има светитеља које су дали, 
али има оних који и данас не верују да је Христос био Син Божији, 
да је био Месија и Спаситељ света. Али по Апостолу Павлу, на крају 
ће и они поверовати и то ће бити пред други долазак Господа 



Христа, јер је Он то и обећао да ће поново доћи у слави својој, не као 
први пут у незнању, кад се родио у Витлејемској пећини и одрастао, 
него ће доћи са Анђелима својим, са трубом Архангелском и доће 
да суди живима и мртвима и да даде свакоме по делима његовим. 
Његовим Васкрсењем браћо и сестре, откривена је тајна човека, 
тајна рода људскога. А то је да човек није створен за смрт, него је 
створен за живот вечни. И зато је Господ дошао и учио људе, и 
Васкрсао из мртвих, да би људима показао коначни циљ, и пут ка 
томе циљу.  

Циљ нашег битисња на земљи, јесте наша Небеска отаџбина, јесте 
Царство небеско, а пут до те наше отаџбине јесте вера у Господа 
Христа у Његово Свето Јеванђеље и живот по томе Јеванђељу. Живот 
по заповестима Христовим. Треба се држити Закона Божијега, 
чинити добра дела, избегавати грех и све што је рђаво и Божијој 
вољи противно. А када се и деси да погрешимо кајати се за своје 
грехе, јер живот вечни је осигуран за све људе. И праведне и грешне. 
Али само што стање тог вечног живота, неће бити исто за све. Јер 
они који су праведни, који су живели по вери, они ће добити живот 
вечни у блаженству вечноме, у Царству небескоме, а који су били 
неверници, кривоверци и нису се држали Закона Божијега, они ће 
отићи у муку вечну опет у вечну у пакао огњени. И тако је историја 
и судбина рода људскога.  

Као што сви живимо на овој земљи планети, под истим сунцем које 
нас обасјава и зле и добре, тако ће Бог дати свима живот вечни али 
неће бити за све подједнако. Него свакоме према његовом 
душевном настројењу, према његовом животу овде на земљи. Зато 
док смо у овоме животу браћо и сестре, да се трудимо да живимо по 
закону Божијем, по заповестима Христовим. Јер каже Господ: „Ко 
држи заповести моје, он је тај који има љубав према мени.“ А онај 
који љуби Господа Христа, и њега ће љубити Господ и даће му живот 
вечни у Царству своме.  

Нека би Господ молитвама Свете Богородице која га нам је родила и 



даровала, молитвама Светих Апостола, који су Његово Јеванђеље 
проширили по целоме свету и свих Светитеља Божијих, који су Богу 
угодили, вршећи Његово Свето Јеванђеље, да би и ми проживели 
овај живот Богоугодно, и удостојили се да нас Он прими у Царство 
своје небеско, и дарује нам живот вечни.  

Амин! Боже дај и Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! 


