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Драга браћо и сестре у Христу Исусу,
св. Павле, говорећи о Христу, залази у сасвим особите дубине. Павле, говорећи о Христу одмах
говори о човеку. Његова христологија неодвојива је од антропологије. Он каже: ''Ако сте суваскрсли с
Христом, тражите што је горе, где Христос седи с десна Богу! За оним горе тежите, а не за земаљским.
Та умресте и живот је ваш скривен с Христом у Богу!'' (Кол 3,1-3).
Суочени смо с узвишеном, вечном божанском тајном. Павле зна да живимо у оквиру земаљског
живота, у оном оквиру који је на дохват наших чула: нашег вида, нашег слуха, нашег опипа, нашег
укуса. Али кад бисмо остали затворени у тај оквир, онда бисмо остали као у гробу и онемогућени у
трансценденталним људским могућностима. Треба, дакле, бити разорен тај зид који нас заробљава да
се отвори бескрајна могућност, могућност живота у Богу. То је постало могућим јер нам је Христос
својим васкрсењем отворио пут Оцу. Ако се ми ослањамо само на своје могућности, онда је могуће и
залутати и на криви начин усмерити свој живот те претворити оно што је пролазно у вредно тражења
и чежње. Могуће је тада поставити идоле – погрешне богове – који нас заводе. Могуће је радити на
властитој пропасти. Али по Христу ми се извлачимо из те могућности и прихватамо хоризонте
бескраја. Не презрети земљу, природу и тело, него се не зауставити на томе као да је то
последња стварност вредна чежње, вредна свих напора, вредна да се живот улаже у оно што пропада,
што је пролазно – ограничено – смртно. Живот и тежњу вредно је уложити у оно што је вечно и
непропадљиво, у ''оно што је горе, где Христос седи с десна Богу'' где тајанствено и јесмо јер смо с
Христом у Богу.
Бити с Христом у Богу већ сада на овој земљи на тајанствени начин, како каже Павле – на начин
''који ће бити разоткривен'' (Кол 3,4), то је хришћански смисао живота и човечје егзистенције, прави
смисао света и целокупне историје. Васкрс је дар просветљења, дар разоткривања тајни Божјих, дан
проширења хоризоната: препознајемо да нисмо осуђени само на овај затворени свет нашег
непосредног искуства, него да нам је дарован величанствени дар Божији, да већ сада – по Христу будемо у Богу: вечном, бескрајном, праведном, Богу љубави који нуди у Христу спасење свету.
Какав је то човек, какво је то човечанско друштво, каква је то историја која на овај начин бива по
васкрсењу уздигнута и већ сада бива с Христом у Богу? На који начин се то онда прелива у наш начин
мишљења и осећања, у наше деловање и понашање, у наше међусобне односе, у начин схватања и
разумевања света, историје, свега шта се догађа? Остајемо у захвалности пред том величанственом
тајном која нас надилази. Надилази на посебан начин наше непосредно искуство.
Драга браћо и сестре, Васкрс је незаслужени дар, Васкрс је тајна, Васкрс је пунина радости,
пунина сигурности, потпуни смисао. Васкрс нас потиче на даљи труд и залагање у свакодневици, на
наставак и издржавање мучног рада и напора за човечност, за прави хришћански смисао живота и
наше духовне службе, за друштвену правду и љубав, за истину и залагање за мир у овој историји која
тече уводећи нас у вечност, за љубав и братство међу народима јер сви смо једно у Христу Исусу.
Саберимо се духовно заједно, драга браћо и сестре, у служби Јеванђеља, и будимо једно срце и
једна душа у Христу - већ сада у Богу - да би и наше деловање исијавало сјај васкрсења.
Вама, вашим породицама и свим људима добре воље, нека је сретан и благословљен Васкрс!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ – ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
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