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USKRS JE BLAGDAN ISUSOVA USKRSNUĆA, ŽIVOTA I RADOSTI

Četrdesetodnevna Korizma dovodi nas do Uskrsa. Uskrs je najveći, najstariji i najvažniji
blagdan kršćanske vjere. Blagdan je to Isusova uskrsnuća, blagdan života i radosti. Uskrs nije
samo puko spominjanje događaja koji se zbio prije dva tisućljeća. Uskrs je uprisutnjenje živoga
Isusa Krista sada među nama. Sve kršćanske nedjelje i svi blagdani u godini dobivaju snagu i
smisao u Uskrsu.

Sve nedjelje u godini, a osobito sedam nedjelja uskrsnog vremena jesu nastavak i produžetak
uskrsne radosti. Uskrs, to su svečana vrata na koja se ulazi u našu vjeru. Sve najvažnije istine
kršćanske vjere sadržane su u Uskrsu jer da Isus nije uskrsnuo, uzalud bi bilo sve drugo što
znamo i vjerujemo.

Često se uoči Božića i Uskrsa među vjernicima povede razgovor koji je blagdan veći i
značajniji. Da Isus nije uskrsnuo i time pokazao da je apsolutni vladar nad svime, pa i nad
smrću, zar bi i tada slavili dan njegova rođenja - Božić? Upravo po uskrsnuću, po pobjedi nad
smrću Isus je naš Spasitelj.
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Iako je Isus prošao ovom zemljom čineći samo dobro, ipak su ga ljudi odbacili i razapeli na križ
gdje je izdahnuo. Isus je kao čovjek trpio i umro. Onoga petka popodne skinuli su njegovo mrtvo
tijelo s križa i - kako je te večeri započelo blagdansko raspoloženje (sutradan se slavila Pasha) nije bilo vremena da se obavi sve što su Židovi običavali kod ukopa. Josip iz Arimateje i žene
koje su slijedile Isusa na njegovu križnom putu, položili su njegovo tijelo u grob i dogovorili se
da će nakon blagdana doći pomazati tijelo mirisavim pomastima. Isus je tako ostao u
zapečaćenom grobu petak popodne, sutradan, u subotu - kada se slavio blagdan, a "trećega
dana rano ujutro"
došle su žene pomazati njegovo tijelo. Ali - njega u grobu više nije bilo! Žene su u strahu i u
iznenađenju potrčale to javiti njegovim učenicima.

Isus je umro kao što umire svaki čovjek, ali on nije običan čovjek - On je Sin Božji. Otac je
svoga sina uskrisio od mrtvih i njegovo tijelo nije ostalo u grobu. To je prva novost u koju su se
uvjerile žene i apostoli kada su došli na prazan grob. Tu novost su počeli propovijedati. Petar je
prvi navijestio Isusovo uskrsnuće Židovima i poganima. I ne samo on, nego i svi apostoli su
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nezaustavljivo propovijedali ovu nečuvenu novost.

U svim velikim svjetskim religijama postoji, uz sveopće prihvaćanje dobra i pouzdanje u Boga, i
obećanje boljeg života nakon smrti. Ali, nijedna religija nema Uskrsnuća! Niti jedan utemeljitelj
religije nije ustao od mrtvih, nije nadvladao smrt. Isus je uskrsnuo! I upravo se na toj činjenici
Evanđelje počinje razlikovati od svih drugih svetih knjiga i Kršćanstvo od svih drugih religija. Svi
naši grobovi su zatvoreni, a samo je Isusov grob otvoren i prazan. Grob po prvi puta u našem
ljudskom iskustvu nije kraj nego početak nečega novog - početak uskrsnuća i vjere u vječni
život. Svim žalosnim događajima pridružila se jedna Radosna vijest: ne smrt nego Bog ima
posljednju riječ.

Naš Bog je Bog živih i mi nismo stvoreni da bi propadali u grobu - mi smo stvoreni i pozvani
na život.

Umjetnici ne spaljuju svoja remek djela-ni Bog ne uništava svoje remek djelo-čovjeka!
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Ma kako se nevjerojatno činilo, Isusovo uskrsnuće je ipak istinito! Unatoč postojanju mnogih koji
osporavaju mogućnost uskrsnuća, zašto i mi danas ne bismo povjerovali onima koji su vidjeli
prazan grob i živoga Isusa?

Kako bi to bilo da neki poznati umjetnik načini svoje remek djelo i onda to dade spaliti i uništiti?
To je nemoguće i nezamislivo! Još manje je moguće da bi Bog, umjetnik nad svim umjetnicima,
načinivši čovjeka dao smrti da ga uništi. Bog koji nam je darovao vremeniti život ovdje na zemlji,
pripremio je za nas ljude, svoju djecu, daleko više - život vječni!

U uskrsnuće se ulazi vjerom, vjerom ga se prihvaća i u vjeri je moguće pronaći razumijevanje
ove najdublje tajne naše vjere.

U tim mislima želim svima Vama - poštovani čitatelji Cajtunga - sretan i blagoslovljen Uskrs,
blagdan Isusova ali i našega uskrsnuća na život vječni!
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