
molitva 40. dan, 10. travnja 2022.  

 

Nakana:  

Uperimo svoj pogled u Novi Jeruzalem gdje više neće 

biti smrti. 

 

Sveto pismo:  

„I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, 

ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje 

uminu. Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: 'Evo, 

sve činim novo.'“ (Otk 21, 4 - 5) 

 

Razmatranje:   

(…) Da! Uskrsnu Isus doista, to je i naša ispovijed 

vjere na današnji dan, dragi moji vjernici! Ali s tom 

ispoviješću vjere ispovijedamo odmah i onu drugu: 

»Koji je oživio Isusa i nas će oživiti!«. I mi ćemo dakle 

uskrsnuti! Za to nam jamči uskrsnuće Gospodina Isusa 

Krista! 

I mi ćemo uskrsnuti! Ne mislim time reći, da će 

uskrsnuti naša duša, jer duša nikad ne umire, duša ne 

biva pokopana u grobu i zato ne može ni uskrsnuti. 

Nego kad kažem i mi ćemo uskrsnuti, mislim na ovo 

naše tijelo, u kojem hodamo po zemlji, u kojem živimo. 

Mislim na ovo naše tijelo, koje, kad se duša odijeli od 

njega, pada u grob i raspada se u prah, iz kojeg je 

stvorena. To naše tijelo neće zauvijek ostati u grobu, 

jer će doći dan, kako govori Isus Krist: »Kad će mrtvi 

čuti glas Sina Božjega.« (Iv 5, 25). Božja snaga, koja 

je bila na djelu kod uskrsnuća Kristova, ta ista Božja 

snaga će prah, u koji se raspada ljudsko tijelo, opet 

sastaviti u ljudsko tijelo. S tim tijelom opet će se 

sjediniti naša duša i ostati sjedinjena za vijeke vjekova. 

Tako smo učili u Apostolskom vjerovanju – vjerujem u 

uskrsnuće tijela, život vječni! Tako je Duh Sveti 

progovorio već davno prije dolaska Kristova na svijet 

na usta pobožnoga Joha: »Znam da otkupitelj moj živi 

i u posljednji dan ustat ću iz zemlje. I opet ću se obući 

u svoju kožu, i u svom tijelu vidjet ću Boga svoga.« 

(Job 19,25). Tako nas uči sam Isus Krist: »Ide čas u 

koji će svi, koji su u grobovima, čuti glas Sina Božjega; 

i izići će svi koji su činili dobro na uskrsnuće života, a 

koji su činili zlo, na uskrsnuće suda.« (Iv 5, 28) 

Tako traži Božja dobrota. Ta Bog je stvorio čovjeka 

kao krunu svega stvorenja. I dok obično drvo, kao što 

je smreka, može doživjeti i po 300 godina, divlja ruža i 

po 400 godina, hrast i više stotina godina; dok kornjača 

i neke druge životinje znaju doživjeti po više stotina 

godina, zar bi čovjek, ta kruna svega stvorenoga, imao 

biti u gorem položaju od bilja i od životinja? 

To traži i Božja pravda. Ta Bog je stvorio ne samo našu 

dušu nego i naše tijelo. Ako duša prima plaću za svoja 

dobra djela ili kaznu za svoja zla djela, zar nije posve u 

redu, da i tijelo, koje je služilo duši kao oruđe za dobro 

ili za zlo, primi isto tako nagradu kao i duša? 

A zar nam i sama ova proljetna priroda ne govori 

doista jasno o uskrsnuću tijela? Koliko puta smo 

gledali gusjenicu, kako puže po zemlji. Slika čovjeka 

dok živi na ovoj zemlji. A ta gusjenica pretvara se u 

ličinku, čahuru, koja izgleda kao mrtva. Slika čovjeka 

u grobu. A ipak, evo, u proljeće izlazi iz te čahure 

krasan šareni leptir, koji veselo leti od cvijeta do 

cvijeta, uživajući na svjetlosti i toplini sunca. Tako će 

jednoć Božjom snagom i naše poniženo tijelo uskrsnuti 

preobraženo iz groba da uživa u nebu ili iznakaženo da 

trpi u paklu, prema tome, kakvom smrću čovjek umre, 

u milosti posvećujućoj ili u smrtnome grijehu. 

Konačno uskrsnuće je najveća slava našega Spasitelja. 

Zato ga i slikaju s pobjedničkom zastavom u ruci, 

simbolom pobjede nad smrću, nad grijehom, nad 

paklom. A ta pobjeda Spasitelja Isusa ne bi bila 

potpuna, kad naše tijelo ne bi uskrsnulo iz groba. Jer 

smrt nije ništa drugo nego kazna za grijeh. Da nije bilo 

grijeha, ne bi bilo ni smrti. Ako bi, dakle, naše tijelo 

zauvijek ležalo u grobu, trajala bi zauvijek i kazna za 

grijeh. Pobjeda, dakle, našega Spasitelja nad grijehom 

ne bi bila potpuna. Pa kao što smo u Adamu svi 

sagriješili i zato svi postali podložni smrti, tako i po 

novom Adamu, koji je Isus Krist, svi postajemo dionici 

otkupljenja. I kao što je On uskrsnuo iz groba, tako 

ćemo uskrsnuti i mi. 

Blagdan, dakle, uskrsnuća Gospodina našega Isusa 

Krista, dragi moji vjernici, jest za sve kršćane blagdan 

velike radosti, ali ujedno i velika opomena. Opomena, 

da bježimo kao od kuge od grijeha koji je čovjeka 

doveo do toga da mora umrijeti i da mora u grob. 

Opomena, ako želimo jednom uskrsnuti s lijepim, 

preobraženim tijelom, da se skrbimo, da nam duša na 

ovoj zemlji bude lijepa. Opomena, da križeve koje nam 

pošalje ruka Božja strpljivo nosimo, jer se samo preko 

križa na Golgoti dolazi do slavnoga uskrsnuća! 

 

bl. Alojzije Stepinac 

propovijed na Uskrs 

25. 4. 1943. (2. dio) 

 

Molitva:  

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne 

odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih 

pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, 

Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa 

svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, 

svojemu nas Sinu izruči. Amen. 


