
ВАСКРСЕЊЕ 
ХРИСТОВО



Питања за ученике:

Да ли је Господ Исус Христос чинио чуда?

Шта значи реч „васкрснути“?

Када се слави Васкрс?

Да ли знате да кажете нешто о догађају Васкрсења?

Како се поздрављамо на Васкрс?



МИРОНОСИЦЕ НА ГРОБУ

У недељу, рано ујутру жене мироносице отишле су до гроба носећи миро да помажу Христово 
тело. Стигавши тамо, затекле су на улазу одваљен камен од гроба и анђела који је седео на 

камену.

„И гле, земља се затресе веома; јер анђео Господњи 
сиђе с неба и приступивши одвали камен од врата 
гробних и сјеђаше на њему. А лице његово бијаше 
као муња, и одијело његово бијело као снијег. И у 
страху од њега уздрхташе стражари, и постадоше 
као мртви. А анђео одговарајући рече женама: Не 
бојте се ви; јер знам да Исуса распетога тражите. 
Није овдје; јер устаде као што је казао. Ходите да 

видите мјесто гдје је лежао Господ. И идите брзо и 
реците ученицима његовим да устаде из мртвих; и 
гле, он ће пред вама отићи у Галилеју; тамо ћете га 

видјети. Ето казах вам.“ Мт 28, 2-7



ЈАВЉАЊА ВАСКРСЛОГ ХРИСТА

Сазнавши да је гроб празан, 
Марија Магдалина отрчала је код 

апостола  и јавила им шта се 
догодило. Апостоли Петар и Јован 

пожурили су ка гробу. У
гробној пећини била су само 
платна у која је било умотано 

Христово тело. Апостоли су отишли, 
а Марија Магдалина је остала 

поред гроба и плакала. 
Погледавши у унутрашњост гроба, 

видела је два анђела, а онда и 
самог васкрслог Господа Исуса 

Христа.



НЕВЕРНИ ТОМА

Апостол Тома није био присутан 
приликом Христовог јављања, па је 

рекао да ће поверовати тек кад лично 
види Господа и опипа ране његове. 

Христос се поново јавио апостолима. 
Апостол Тома је додирнуо Његове ране и 

поверовао, али због претходног
неверовања познат је као ,,неверни 

Тома’’.



БЛАГОДАТНИ ОГАЊ

У цркви Гроба Господњег, унутар храма ,,Светог
Васкрсења’’ у Јерусалиму, сваке године на Велику 

Суботу силази благодатни огањ (пламен). Овај
чудесни пламен појављује се на каменој плочи у
гробу Господњем док се патријарх јерусалимски

моли. Кроз целу мрачну цркву пролазе светлосни
зраци, који подсећају на севање муња или 

блицева. Пламен се паљењем свећа раздели по 
целој цркви и у првим минутима не пали и не 

пече, тек касније гори као прави пламен. Силазак 
благодатног огња је једно од највећих чуда које се

дешава од давнина.



ВАСКРС – НАЈВЕЋИ 
ХРИШЋАНСКИ ПРАЗНИК

,,Христос васкрсе! Ваистину васкрсе!’’ је васкршњи 
поздрав којим се поздрављају хришћани 

исповедајући веру да је Христос заиста васкрсао из 
мртвих.

Васкрс спада у покретне празнике, јер се не 
празнује истог датума сваке године. Најраније 

може да падне 4. априла, а најкасније 8. маја. Дан 
празновања је увек недеља, јер је Христос васкрсао 
у недељу. Свака недеља у години је ,,мали Васкрс’’, 

односноз бог важности празника посвећена је 
сећању на Христово васкрсење. Свака субота, због 
боравка Христовог у гробу, посвећена је сећању на 

покојне (мртве). Зато се суботом у црквама 
нарочито молимо и за све оне који су покојни.



ВАСКРШЊА ЈАЈА

Зашто фарбамо 
васкршња јаја?

Један од најстаријих хришћанских обичаја је фарбање и 
украшавање васкршњих јаја. А зашто се боје јаја, казује нам 

једна стара прича: Марија Магдалина је дошла у Рим да 
проповеда Јеванђеље Христово. Стигла је и до цара Тиберија. 
На дар му је донела корпу јаја. Цар није веровао у Христово 

васкрсење и рекао је да би то било, као кад би бела јаја у 
корпи променила боју. Марија Магдалина је на то рекла: 

„Христос васкрсе!“, а сва јаја у корпи су постала црвена. По 
легенди, становници Јерусалима су се ругали хришћанима 
говорећи да Христос није васкрсао, јер је то немогуће, као 

што није могуће да кокошке снесу црвена јаја. Следеће 
године, на дан Васкрса, све кокошке у Јерусалиму снеле су 

црвена јаја. Једна стара прича каже да је испод Крста на 
Голготи, на којем је разапет Христос, било грличино гнездо. 

Крв је попрскала јаја у гнезду и обојила их руменом бојом. У 
спомен на невино проливену крв и Васкрсење Христово, боје 
се васкршња јаја. Црвена боја је символ радости и Васкрсења.



ТРОПАР ВАСКРСА

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВИХ, 
СМЕРТИЈУ СМЕРТ ПОПРАВ И СУШЧИМ 

ВО ГРОБЈЕХ, ЖИВОТ ДАРОВАВ.

ХРИСТОС ВАСКРСЕ ИЗ МРТВИХ, 
СМРЋУ СМРТ УНИШТИ И СВИМА
У ГРОБОВИМА ЖИВОТ ДАРОВА.



ТРОПАР ВАСКРСА НА ГРЧКОМ

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, 
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν, 

ζωήν χαρισάμενος.

Христос анести ек некрон,
танато танатон патисас

ке тис ен тис мнимасин,
зоин харисаменос.



ДА СЕ ПОДСЕТИМО!

КО СУ МИРОНОСИЦЕ?

КОМЕ СЕ ЈАВЉАО ВАСКРСЛИ ХРИСТОС?

ЗАШТО АПОСТОЛА ТОМУ ЗОВУ НЕВЕРНИМ?

КАДА СЕ СЛАВИ ВАСКРС?

КАКО СЕ ПОЗДРАВЉАМО НА ВАСКРС?

КАКО ГЛАСИ ТРОПАР ВАСКРСА?


