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Kako uskrsavaju mrtvi?  
 
Što znači “uskrsnuti”? Po smrti, dijeljenjem duše i tijela, tijelo se čovjekovo raspada, dok mu 
duša ide u susret Bogu, čekajući da se ponovno sjedini sa svojim proslavljenim tijelom. Bog 
će svojom svemoću povratiti konačno nepokvarljiv život našim tijelima sjedinjujući ih s 
našim dušama, snagom Isusova uskrsnuća. 
Tko će uskrsnuti? Svi ljudi koji su umrli: “koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su 
radili zlo – na uskrsnuće osude” (Iv5, 29). 
Kako? Krist je uskrsnuo sa svojim vlastitim tijelom: “Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam!” 
(Lk 24,39); ali se nije vratio u zemaljski život. Tako će isto, u njemu, “svi uskrsnuti sa svojim 
vlastitim tijelima, koja sada imaju”; samo će to tijelo biti preobraženo u slavno tijelo, u “tijelo 
duhovno” (1 Kor 15, 44): 
Ali, reći će netko: Kako uskrsavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći? Bezumniče! Što siješ 
ne oživljuje, ako ne umre. I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno (…) Sije se u 
raspadljivosti, uskrsava u neraspadljivosti; (…) i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi (…) Jer ovo 
raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost (1 
Kor 15,35-37,42.52-53). To “kako” nadilazi našu maštu i naše shvaćanje; možemo ga dokučiti 
samo vjerom. Ali već sudjelovanje u euharistiji daje nam predokus preobraženja našega tijela 
po Kristu: Jednako kao što kruh, koji je od zemlje, pošto primi Božje posvećenje, nije više 
običan kruh, nego euharistija, sastavljena od dvoga: od zemaljskog i od nebeskog; tako i naša 
tijela, kada prime euharistiju, u sebi nose klicu uskrsnuća, nisu više pokvarljiva. 
Kada? Konačno “u posljednji dan” (Iv 6,39-40.44.54;11,24), “na svršetku svijeta”. Uskrsnuće 
mrtvih duboko je povezano s Kristovim drugim dolaskom (paruzijom): Jer sam će Gospodin 
– na zapovijed, na glas arhanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti 
mrtvi u Kristu (1 Sol 4,16). 
  

  

 
  


