
ВАСКРШЊИ ДАР 

Некада су на Васкрс деца даривана и дрвеним, лепо украшеним јајима. Та јаја 

су остајала у кући као подсећање на празник. Деца се њиме никада нису 

куцала, него су их чувала. У то време Киндер јаја била су права реткост.  

Једнога јутра на писаћем столу дечака Василија неко је оставио два поклона: 

васкршње и чоколадно јаје. Украсно васкршње јаје било је од дрвета, лепо 

обојено, ишарано и дивно украшено златним словима-Христос Васкрсе. А 

чоколадно Киндер јаје било је обавијено сјајном фолијом. Док је васкршње 

јаје мирно стајало, чоколадно није престајало да се хвали. Знате ли – окрену 

се киндер јаје према осталим играчкама које су стајале на столу-да мене 

рекламирају на свим телевизијама? Не, не знамо-одговорише тихо 

фломастери и знатижељно погледаше према киндер јајету. Где сам ја то 

упало, међу сасвим необавештене играчке-разочарано рече киндер јаје-па ја 

сам најбољи могући дар за сву децу. Најпре, ја сам укусно чоколадно јаје, а у 

мени увек има нека нова играчка. Сва деца су одушевљена кад ме виде.  

Могу ли нешто да вас питам – огласи се телефон? Реците ми, могу ли од вас 

деца да науче нешто добро?  

Како сте ви застарелих схватања! Само једном се живи, зато живот треба да 

проведемо у игри и забави-одговори Киндер јаје. Како то мислите? Зачуђено 

упита васкршње јаје – ја мислим да је најважније да Бога волимо и живимо 

по Божјој вољи. Наравно, треба да се играмо, али игра и забава не треба да 

буду једини циљ нашег живота. Неопходно је да учимо децу да живе по 

Божјем закону, како би били срећни и спасени. 

То што причате је скроз без везе!!! Ја се уопште не слажем са вама! Љутити 

рече киндер јаје.  



Док су играчке разговарале на свом језику, у собу је ушао Василије са мамом. 

Дечак приђе писаћем столу, узе васкршње јаје и радосно узвикну: 

Васкршњеее јаје? мама када би ти само знала колико волим васкршња јаја. 

Подсећају ме на одлазак са тобом и татом у цркву. Васкрс је диван празник. 

Потом Василије угледа Киндер јаје.  А какво је ово јаје? мајка одговори да му 

је то чоколадно јаје поклонила тетка Катарина. Василије разви сјај и извуче 

чоколадно јаје. Чоколада је била укусна, али му се играчка није допала, само 

је одложи у кутију са играчкама. Тако заврши хвалисаво киндер јаје и нико га 

више никада није поменуо. Васкршње јаје Василије је чувао читав живот. 

Оно га је подсећало на најлепше дане детињства, а по некад га је чувало од 

лоших поступака. Годинама је Василије, у најтежим тренуцима, из фиоке 

старог писаћег стола узимао васкршње јаје, дуго разгледао његове шаре и 

речи Христос Васкрсе и шапутао: „Ваистину Васкрсе!“ и те две дивне речи 

највеће хришћанске истине, разгониле су облаке и ублажавале тугу, ма 

колико да је велика била. Господ на чудесан начин помаже онима који Га 

воле.   


