
Васкрсење Христово 

 
Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“. 

За овај час имамо тему „Васкрсење Христово“. Смрт је последњи 

човеков непријатељ. Са свим другим проблемима човек се бори и 

може да се избори – са болешћу, са глади, са сиромаштвом.... 

Међутим, суочавајући се са смрћу човек без Бога постаје потпуно 

немоћан. 

Од када смрт постоји? Од времена Адама и Еве који су одбили 

заједницу са Богом. Иако им је Господ за Дрво познања добра и зла 

рекао да у који дан буду јели са њега умреће, жеља човека да сазна 

какав је плод била је већа од оданости Господу. Од тада је смрт  

завладала људским родом.  

Шта се променило Христовим Васкрсењем (васкрснути=устати 

из мртвих)? Одговор на ово питање добићемо када протумачимо 

ове две најпознатије фреске Васкрсења Христовог. 

 

 

Слика 1: Фреска Васкрсења 

Христовог у цркви Христа 

Спаситеља у Хори (Цариград) 



 

 

 

Слика 2: Фреска „Бели Анђео“ 

у манастиру Милешева 

 

Слика 1: На овој фресци Христос пружа руке Адаму (са наше леве) 

и Еви (са десне стране). Шта то значи? Прародитељски грех 

опроштен је милошћу Божијом. Прво што чини својим Васкрсењем, 

Господ спашава Адама и Еву из пакла, они излазе из својих 

ковчега. Последњи човеков непријатељ - смрт је побеђена. Како 

видите у тропару Христовог Васкрсења на почетку лекције, 

Христос својом „смрћу смрт разруши и онима који су у гробовима 

живот дарова“.  

Слика 2: Фреска Белог Анђела је једна од најпознатијих фресака 

Васкрсења Христовог, а налази се у нашем манастиру Милешеви. 

На њој је описан тренутак кад жене мироносице рано у недељу 

долазе на гроб Христов да помажу Његово тело. Тамо затичу 

Анђела обученог у беле хаљине који им каже: „Не бојте се ви; јер 

знам да Исуса распетога тражите. Није овде; јер устаде као што је 

казао. Ходите да видите место где је лежао Господ. И идите брзо и 

реците ученицима Његовим да устаде из мртвих...“. Ово је један од 

најрадоснијих приказа Васкрсења. Гроб је празан, а анђео руком 

показује на повоје у које је било умотано Тело Христово. Његово 

лице одаје радост Васкрсења. А зачуђене и уплашене жене видимо 

на десној страни фреске. То су управо жене мироносице, које су 

прве сазнале за радосну вест да је Господ устао из мртвих. 

ЗАКЉУЧАК: Христово Васкрсење је човечанству донело 

најрадоснију вест (сетите се да реч Јеванђеље значи „радосна 

вест“), а то је да је Христос својом смрћу победио смрт. Њој је, као 

последњем човековом непријатељу, одузета моћ јер онима који у 

Христа верују, који су се крстили у име Христово, отворена су 

врата раја. Отворен је пут у Царство Небеско. Овог се поред 



празника Васкрс сећамо и у сваку недељу, јер је свака недеља мала 

прослава Васкрсења (зато је и црвено слово у календару). 

ЗАДАТАК: извуците из свега овог оно што сматрате најбитнијим и 

препишите у свеске (ко има могућност да одштампа тропар и две 

фреске, нека исецка и залепи у свеске, то није обавезно).   

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 


