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Зора пева. Али срце 
Притиснула туга чврста,
Три су дана откад Њега
Скинуше са страшног Крста.

Жива Реч и Светлост Жива,
Међ’ људима грешним беше,
Сад у гробу Он пребива,
На Крсту Га разапеше.

Пораниле тужне жене, 
Магдалена горко жали:
- Ко ће нама, нејакима,
Камен с Гроба да одвали? –

А кад тамо – светлост нека
И блиста се, и румени.
Гле! Камена више нема,
Покрови су посложени.
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Покрај Гроба младић седи,
Као муња сјајног лица,
Хаљине му ко снег беле,
Глас му као песма птица.

- Што тражите Њега овде
Где владају смрт и боли?
Он из гроба свог устаде,
Нек вест чују апостоли!

Спасао је род човечји,
За људе је живот дао,
Крстом дође радост свету,
Христос Бог је васкрсао!

Похитајте, разгласите,
Сав је Живот у гроб стао
А сад точи живот свету:
Христос Бог је васкрсао!



6 7

Радују се апостоли:
- Тамне смрти трон је пао,
Крстом дође радост свету,
Христос Бог је васкрсао!-

Здраве се и праштају се,
А душе им пуне миља.
Путева их дванаест води
У племена Израиља.

Иду Васкрс да објаве,
Свако путем крста свога,
Заједно ће опет бити
За трпезом Христа Бога.

Страха нема, смрти нема,
Само радост у срцима,
Христос Бог је васкрсао,
Иду да објаве свима.
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И Марија Магдалена,
С истим циљем на пут ходи,
У вечно је римско царство,
Промисао Божја води.

Римском цару Тиберију,
Вести носи у јајету:
- Христос васкрс, римски царе!
Крстом дође радост свету.

Ко што након тамне љуске,
Птићу светли живот следи,
Тако уста Бог из гроба,
Смрћу својом смрт победи. 

Из љуске се живот рађа,
Њен је тамни покров пао.
Крстом дође радост свету,
Христос Бог је васкрсао! – 
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Погледава Тиберије,
Са престола, гордог, свога, 
Доколицу прекраћује
Исмевањем туђег Бога.

- Храбро збориш, добра жено,
Али доказ пружи мени,
Вероваћу ако јаје,
Овог трена поцрвени.

И, гле, чуда! Бело јаје,
Поцрвене истог трена!
Цар од страха сав занеме,
Стража оста задивљена.



12 13

Од тог дана кроз векове,
На радост се јаја боје,
Са Христом васкрсавамо,
Свак’ из грешне љуске своје.

Нек пуцају љуске громко,
То пуцају ада стене,
Нек извире радост нова,
Нек се јаја сва шарене. 

Нек певају горе гласно,
Шуме, цвеће и камење,
Мора нек се узбуркају
Да поздраве Васкрсење.

Смрћу својом Христос Господ,
Нови нам је живот дао.
Крстом дође радост свету,
Христос Бог је васкрсао!
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који би могла да помери само велика група 
мушкараца а никако жене.

Младић који седи покрај Христовог гроба је 
Анђео.

Апостоли су Христови најближи ученици. 
Најближих апостола било је 12. Након што је 
један од њих, Јуда, издао Христа на његово 
место позван је апостол Матеј.

Трон је престо.

Промисао Божија – то је Божија 
премудрост којом Он води нас, људе. 

Тиберије – цар који је владао Римским 
царством у време када је Господ Исус 
Христос васкрсао.

Доколица – досада

Ад – старозаветни пакао

Речник мање познатих речи и додатна 
објашњења  

Поема – дугачка песма у стиху која описује 
неки догађај

Њега – Мисли се на нашег Господа Исуса 
Христа.

Тужне жене које су пораниле на Христов 
гроб се зову жене мироносице. Оне су 
дошле да, према тадашњем обичају, помажу 
тело преминулог Господа Исуса Христа 
миром – мирисним уљима. Зато се зову 
мироносице. Најпознатија жена мироносица 
зове се Марија Магдалена.

Камен с Гроба – у време када је наш Господ 
Исус Христос живео на земљи преминули су 
се премазивали мирисним уљем које се зове 
миро, затим су се увијали у беле тканине 
које се зову покрови и сахрањивали су се у 
пећине, а на улаз се стављао огромни камен 
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