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Драга браћо и сестре, 
 
Величанствено васкрсење Христово одиграло се након што је Он убијен на крсту. 
Мука и смрт догодили су се због свештеничке касте која Га није разумела, била је 
затворена за реч Божију, а у исто време – гле парадокса – „службено овлашћена“ да 
ту Реч објављује. То „службено овлашћење“ за објаву Речи од оних који је не 
разумеју, протезала се и пре доласка Христа, али и све до данас. Као континуитет 
тога, данас имамо хришћанске цркве које су „службено овлашћене“ да се 
међусобно не разумеју и гложе. И то је, драга браћо и сестре, реалност нашег 
хришћанства, које је постало Христова срамота: Христос је повезивао а његове 
цркве разједињују – опет парадокс! 
 
Историја показује да нам није много помогла аргументована анализа теолошких 
цепидлака, нити молитве свештеника, нити научна испитивања. Зашто? Зато што 
немамо љубави, јер смо љубавни сиромаси. 
 
Шта онда да радимо? Остаје нам да усмеримо цео свој живот на стварног Исуса 
Христа – не на неког „нашег“ Исуса, за разлику од тамо неког „њиховог“ Исуса. 
Само уколико у личној спознаји додирнемо стватност Христову, моћи ћемо Га 
примити и разумети. Христос Господин, који је пре више од две хиљаде година 
дошао на Земљу и био погубљен од стране свештеника (они су, барем, били 
иницијатори), васкрсао је опростивши свима. Уколико изнутра не додирнемо 
Христа, узалуд нам је све, наставићемо да делујемо као сиромаси љубави, чији су 
плодови већ добро познати. 
 
Желим да вас, драга браћо и сестре, упутим на оно битно: да се Васкрсење догоди у 
вама. Тада ћемо схватити, у том божанском искуству, небески захват Бога према 
човеку. Одмакнимо се од сигурности у своја мишљења, ослободимо се 
заслепљености и спасимо се од своје егоцентричности – дајмо славу Богу, Оцу 
свемогућем, Оцу свега створеног! 
 
Све то можемо милошћу Христовом, која је многима дала истинску радост живота 
и спознаје. Нека се оствари васкрсење Христово у свима вама, и увидите Божији 
план за довршење Свемира. Нека вам је срећан и благословен Ускрс, тај радикални 
преображај човека уз помоћ Бога! 
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