
Lj
ub

il j
ih je do konca



Dragi starši,

to, kar vam želimo ponuditi, je majhna pomoč, da skupaj z vašimi otroki doživite 
dar velike noči.
Uporabite jo svobodno in ustvarjalno. 
Dovolimo si le kakšen nasvet.
Najprej se sami poglobite v pripoved in jo večkrat preberite. Šele potem jo boste 
lahko bolj doživeto brali ali pripovedovali vašim otrokom.
Pobarvanke niso zgolj za zabavo. Podoba je zelo pomembna pri vzgoji naših otrok. 
Podoba je simbol, kar pomeni, da je konkretno mesto srečanja s Skrivnostjo.
Bodite pozorni na svoje otroke, na vprašanja, ki vam jih postavljajo, in na to, kar 
zaznavajo, saj so zelo dovzetni za simbolno govorico vere.
Tako bo to vaša obojestranska obogatitev! 



Dragi prijatelj, pridi. Posediva malo ob ognjišču. Njegova luč naju bo ogrela in, če je Gospodu 
všeč, bi se lahko malo pogovarjala. Rad bi ti pripovedoval o Božjih sanjah.

Se spomniš?

Se spomniš tistih sanj, ki jih je Bog vdihnil v človeško srce?

Spomniva se skupaj: Božje sanje so bile, da bi lahko živel z ljudmi in se pogovarjal z njimi, kot 
se prijatelj pogovarja s prijateljem.

To dobro poznaš. Vidim, da me razumeš, saj so Božje sanje tudi v tvojem srcu. Čutiš toplino? 
Vidiš, kako vse postane lepo ob tem ognju? Takšno je Božje srce! In mi ga lahko čutimo.

Rekla sva torej: Bog - prijatelj ljudi. Toda zakaj je ljudem tako težko biti prijatelj z Bogom, če je 
to nekaj najlepšega? Nekaj se je moralo zgoditi ... Nekaj je šlo narobe, kot na primer, ko odpreš 
kozarec dobre marmelade in odkriješ, da je notri plesen: nekaj je šlo narobe!



Kača nas je zapeljala

Vedeti moraš, da se je vse začelo na vrtu. Bil je čudovit vrt, poln dreves in rastlin vseh vrst, poln 
vonjev in barv. Bog je vse to podaril človeku. Bog si ni mogel predstavljati, da bi človeku kaj 
manjkalo, zato mu je podaril vse, prav vse.
Samo to je Bog dejal človeku: »Vidiš tisto drevo, ki je v našem vrtu? To je drevo spoznanja dobrega 
in hudega. Prosim, ne jej s tega drevesa, saj lahko le skupaj z mano spoznaš resnično dobro in 
resnično zlo. Ne jej sam z drevesa! Če to storiš, ne bova več povezana. Prijatelja sva, zaupaj mi!«

In človek je tako tudi storil: zaupal je v Boga in jedel z vseh dreves, ki mu jih je Bog dal. In vsakič, 
ko je okusil nov sadež, je vzkliknil: »Kako velika je Božja ljubezen! Kako lepo je biti njegov prijatelj!«

Toda v vsaki lepi stvari je nekdo, ki pride vse pokvarit. To je nekdo, ki razmišlja nekako tako: »Jaz 
nisem srečen, drugi pa so. Vesel bom, ko mi uspe pokvariti njihovo srečo.« To je neumna in zelo 
zapletena misel, vendar obstaja: imenuje se zavist.

V naši zgodovini povzročitelj težav ni kdorkoli. Imenujemo ga Hudič ali Satan; je hudobni duh, ki 
se je odločil, da bo pokvaril prijateljstvo med Bogom in človekom. Hudič si vedno prizadeva za to! 
Ne misli, da mu je mar, če narediš to ali ono ... Zanj je pomembno, da pozabiš na Božjo ljubezen in 
greš tako svojo pot, žalosten in sam.

»Toda: kako vstopiti v ta vrt in prepričati človeka, da prekine prijateljstvo z Bogom?« je razmišljal 
hudič. »Človeka je treba zmesti, nekako ga je treba prevarati!« Zato se je hudič spremenil v kačo. 
Pravzaprav je kača zvita žival, ki se plazi po travi in te ugrizne, ne da bi opazil. Kača ne gre naravnost, 
ampak se premika kot valovi - malo sem, malo tja - in tako te zmede. In hudič je postal kača ravno 
zato, da bi v človekovo srce vnesel zmedo.



Dejal je: »Ali je res, da je Bog rekel: Ne smeš jesti z nobenega drevesa na vrtu?« Ni res – to je 
človek dobro vedel - a te besede so zadoščale, da so vzbudile sum. Človek je razmišljal: »Bog mi je 
dal vsa drevesa na vrtu, le eno samo mi je prepovedal. Kako to? Ravno to bi rad videl ...« »Točno, 
ravno to!« je rekla kača, kot da bi poznala človekove misli: »Točno to! Bog ti je to prepovedal, ker se 
te boji. Bog ve, da, če bi jedel s tega drevesa, bi se ti odprle oči in bi bil kot On. In Bog, ljubosumen 
in zavisten, ne more prenesti, da ga človek doseže.«

Tako kot se včasih zgodi otrokom, ko jim mame ali očetje rečejo: »Ne to!« In si takoj začnejo 
želeti ravno to. Tako se je zgodilo tudi prvemu človeku. Drevo spoznanja dobrega in hudega je 
nenadoma postalo zelo privlačno: človek ga je zdaj videl kot dobro za jed, prijetno za pogled in da 
si ga je vredno želeti, ker daje spoznanje. Tako je človekova roka postala požrešna, pohlepna, polna 
poželenja. Stegnil je roko k drevesu, pograbil sadež in ga pojedel.

V tistem trenutku so se mu odprle oči in človek je spoznal, da je nag in sam. Nič več tiste luči, 
ki mu je grela srce in obdajala telo, luči prijateljstva z Bogom. Naenkrat je bil nag in sam. Bal se 
je in razmišljal, da bi se skril. Oddaljil se je od tistega vrta in začel brezciljno tavati kot ubežnik. 
Nenehno je bežal iz kraja v kraj. In če bi ga vprašali: »Pred kom bežiš?« ne bi znal odgovoriti ... Ker 
je zdaj človek bežal tudi pred samim seboj.

Z grehom se je človek pustil 
zavesti glasu kače, ki laže, 
ko pravi: »Glej, Božja roka je 
zaprta, najboljše sadove drži 
zase!« Človekovo oblačilo, ki 
je bilo narejeno iz svetlobe, 
zdaj izraža živali, ki se skrivajo 
v človeku. Eva ima na svoji 
obleki zmaja, simbol zavisti, 
Adam ima kobilice, ki hočejo 
požreti vse.





Prijatelj, ne bodi preveč žalosten. Sva šele na začetku pripovedi: zdaj prihaja na vrsto Bog! Boš 
videl, to te bo razveselilo.
Nekaj sva že rekla o tem, kajne, kako se je Bog, da bi uresničil svoje sanje, da bi bil s človekom, 
odločil poslati na svet svojega ljubljenega Sina in ga podariti ljudem. Bog ve, da se njegove sanje 
lahko uresničijo le na način daru!
Tako je Jezus vse svoje življenje živel kot dar. V vsaki besedi in v vsaki kretnji je Jezus podarjal 
samega sebe. Ko je ozdravil gobavca, ko je dvignil hromega, ko je vrnil vid slepemu ... Jezus ni 
storil nič drugega, kot to, da se je podarjal. In dogajalo se je, da so ljudje, ki so bili z njim, izkusili, 
da niso več goli in sami, ampak so se spet začeli počutiti ogrnjeni v luč in v ljubezen Boga Očeta. 
In v človekovem srcu se je prebudilo prijateljstvo z Bogom.
Na tej točki pripovedi je pomembno, da razumeš: pred ljubeznijo ne moreš ostati ravnodušen. 
Odločiti se moraš: ali jo sprejmeš in se pustiš ogrniti z ljubeznijo ali pa jo zavrneš in ostaneš sam.
Ljubezen razkriva to, kar je globoko v srcu. Zaradi tega so se v Jezusovi prisotnosti dogajale 
nenavadne stvari: mnogi od tistih, ki so bili daleč in so zelo grešili, so se na Jezusovo povabilo 
vrnili; po drugi strani pa se je nemalo tistih, ki so mu bili blizu in so bili zares zelo dobri, razjezilo; 
zapustili so Jezusa in v srcu premišljevali, da bi ga ubili.

Človek je lačen resničnega življenja in Jezus 
pride na svet kot hrana.
Vse njegovo življenje je en sam dar.
Jezus želi darovati samega sebe kot razlomljen 
kruh za vsakega človeka.

Pravi odgovor je dar





Pri mizi z grešniki

Nekega lepega dne je bil Jezus za mizo in ob njem so se zbrali možje in žene vseh 
vrst: tatovi, razbojniki, goljufi ... Skratka: ljudje, ki so zavestno kršili Božje zakone. 
Toda pri tej mizi se je v njih dogajalo nekaj novega. Niso se počutili obsojene za svoj 
greh, nasprotno, čutili so, da so ljubljeni. In v srcu se je začelo rojevati kesanje, ki 
je mešanica grenkobe in sladkosti: grenkobe, ker spoznaš storjeno zlo, in sladkosti, 
ker odkriješ, da je Božja ljubezen večja in je sposobna odpustiti naš greh.

Toda sredi tega mešanega občutja veselja je nekdo godrnjal: »Ta človek sedi za 
mizo z grešniki, nam, ki smo pravični, pa ne da nobene nagrade.« Ti čudni glasovi so 
se šepetali na ušesa, a za Jezusa so bili bolj glasni kot prijeten hrup vse te množice. 
To je zaznal in takoj je vedel, da se je kača vrnila. Tista kača, ki se tiho prikrade, ki 
pride s čudnimi mislimi, polnimi krivin ... Se spomniš?

Jezus je razumel, da se mora nemudoma zoperstaviti besedam kače z Božjo besedo. 
In povedal je to priliko.



Usmiljeni oče in njegova dva sinova

Oče pusti svojemu sinu prosto pot. Ta kačji glas mu je govoril: »Nabiraj 
in boš srečen!«
Sin je poslušal ta glas in zdaj je tako obdan z bogastvom, da skoraj ne 
vidi več očetovega obraza.

Neki človek je imel dva sina. Mlajši je rekel očetu: »Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada, 
ker želim oditi!« In oče se je, kot kos kruha, ki se razlomi in se da jesti, razdelil za svoja sinova in 
jima dal vse svoje imetje.

Čez nekaj dni je mlajši sin zbral vse svoje imetje in odšel v daljno deželo, čim dlje od domače hiše, 
ki se mu je zdela tako majhna in tesna. Ko je zaloputnil z vrati in naredil prve korake po poti od 
hiše, je bil pogumnega srca; zdelo se mu je, da je končno svobodno zadihal in je na veliko sanjal: 
»Končno bom lahko ... bom naredil ... bom zmogel ... bom imel ...« Toda kmalu je vse izginilo. 
Zapravil je vse svoje premoženje in ostal brez vsega.





Tukaj bi se rad za trenutek ustavil, da boš razumel, da se vse to zgodi, ko hoče človek vse sam, brez 
Boga in brez ljubezni. To je greh: ne biti z Bogom, ampak delati sam. In greh ima vedno posledice, tako, 
da se prej ali slej slabo konča.

V tisti deželi je nastala velika lakota in sin se je resnično znašel v stiski. Iskal je torej delo in našel le 
službo pri nekem človeku, ki ga je poslal na svoja polja pasti svinje. Njegova beda je bila tako velika, 
da se je želel nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje. Toda nihče mu ni dal ničesar, nihče ni skrbel zanj.

Vse zbrano bogastvo je pošlo.
Sin je sam. Če je nekoč živel v očetovi hiši, je zdaj njegov dom temna 
jama.
Samo prašiče ima ob sebi.
Sin je žalosten, gleda daleč stran, morda prav proti očetovi hiši.





Porodila se mu je misel. Najbrž ni bila pobožna misel, mogoče vsaj modra, kakršne do takrat ni imel. 
Ob misli na očetovo hišo si je rekel: »Koliko hlapcev v očetovi hiši ima kruha v izobilju, medtem 
ko jaz tukaj stradam! Kaj bom naredil? Vstal bom, šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper 
nebesa in proti tebi, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin, imej me kot enega od svojih 
služabnikov.« Vstal je in oblečen v raztrgane cunje odšel proti očetovi hiši.

Oče tega sina ni nikoli pozabil. Ko ga je videl oditi, se mu je srce trgalo od bolečine. Vedel je, da 
ne bo šlo dobro, a je želel na vsak način spoštovati svobodo tega mladeniča. Zato, tudi če so oči 
videle, da je odšel, je bilo srce z njim in ga je spremljal v brezno njegovega propada. Vsak dan je 
gledal proti obzorju v upanju, da se bo sin vrnil.

Tako je oče zagledal sina, ko je bil ta še daleč. Od vznemirjenja je bil ganjen, v oči so mu stopile solze; 
stekel mu je naproti, ga objel okoli vratu in ga poljubil. Sin je rekel očetu: »Oče, grešil sem zoper 
nebesa in proti tebi, nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.« Oče pa je rekel hlapcem: »Hitro 
prinesite najlepšo obleko in ga oblecite, dajte mu prstan na roko in sandale na noge. Pripeljite 
pitano tele, zakoljite ga, jejmo in praznujemo, ker je bil ta moj sin mrtev in je oživel, izgubljen je bil 
in je najden.« In začeli so se veseliti.

Zdaj se je sin vrnil.
Oče mu da na prst sinovski 
prstan. Prstan, ki vsebuje pečat, 
s katerim lahko sin razpolaga z 
vsem očetovim premoženjem.
Očetov objem je sinov pravi dom. 
Ne obdaja ga več črnina jame, 
ampak zlato, barva, ki govori 
o zvestobi ljubezni. Sin ima 
oko, ki je združeno z očetovim: 
je ljubezen, zaupanje, ki nas 
združuje in nam omogoči, da 
vidimo na enak način kot drugi.





Starejši sin je bil na polju. Bil je človek dolžnosti: vedno je delal vse prav - ne mislite, da pretiravam. 
Vsako jutro je zgodaj vstajal in odhajal na delo. Skoraj nikoli se ni ustavil, niti za kratek počitek, niti 
za kakšen klepet. Zvečer se je vračal pozno, utrujen in zadovoljen, saj je vse, kar je moral narediti, 
naredil natančno.

Samo ene stvari preprosto ni prenašal: glasbe in plesa. Boš vprašal: »Zakaj? Tako lepo je praznovati 
…« Da, toda za praznovanje ni dovolj biti dober: treba je spoznati ljubezen. Samo ljubezen zna 
resnično praznovati, kajti zabava je mešanica ljubezni, svobode in zastonjskosti. S praznovanjem 
se vedno slavi dar: dar življenja, dar prijateljstva ... V bistvu: Božji dar.

In starejši sin ni poznal daru. Ko se je zgodaj zjutraj pripravljal na delo, je dejansko v srcu preračunaval. 
Rekel si je: če mi bo tudi danes uspelo delati dobro, si bom pridobil zasluge in prej ali slej me bo 
moral oče nagraditi. Zvečer, ko se je zadovoljen vrnil, je pomislil: tudi danes mi je uspelo, res sem 
dober, zaslužim, da sem zdaj edini otrok.

Toda tisti, ki dela računice, ne pozna zastonjske ljubezni, in tisti, ki ne pozna zastonjske ljubezni, ne 
ceni praznovanja. Zato, ko je starejši sin zaslišal glasbo in ples, se je nenadoma ustavil. Srce mu je 
okamenelo in takoj je poklical nekega služabnika, da bi mu razložil, kaj se dogaja. Služabnik mu je 
rekel: »Tvoj brat se je vrnil in oče je dal zaklati pitano tele.« Ob tej novici je bil ogorčen in ni hotel 
vstopiti.

Oče, vedno pozoren do vsakega od svojih otrok, je to opazil in mu je šel naproti, da bi ga pregovoril. 
Toda sin je očetu odgovoril: »Glej, toliko let sem ti služil in nikoli nisem prestopil niti ene zapovedi. 
Ti mi v zameno nikoli nisi dal ničesar!«



Te besede so očeta globoko razžalostile, a razumel je, da so bile izraz jeze in velike 
zamere, ki jo je sin mnogo let gojil v sebi. Zdaj, ko se je vrnil njegov mlajši brat, se ni 
mogel več zadržati: iz njegovega srca je vrelo zlo, nakopičeno v tolikih letih.

Očetu so se razjasnile oči in tega sina je gledal z veliko ljubeznijo. Hotel mu je reči: 
»Zakaj, sin moj, nisi razumel ljubezni? Zakaj jo puščaš izven svojega srca? Odpri ta 
vrata, ker želim dati svoje življenje zate.« Toda zadržal se je. Rekel je le: »Sin, vedno si 
z menoj in vse, kar je moje, je tvoje. Vendar je bilo treba praznovati in se veseliti, ker je 
bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, izgubljen je bil in je najden.« 

Oče je obrnjen k starejšemu sinu. Želi ga poklicati na praznovanje za 
brata, ki je bil spet najden. Toda starejši sin, ljubosumen in jezen, gre 
sam na delo. Tako se, zaprt vase, oddalji od poti, po kateri stopa oče.





Ob Jezusovih besedah je nastala velika tišina. Nekateri niso več vedeli, kaj bi 
rekli, ker so razumeli, da je Božja ljubezen vse, je vir življenja. Potrebno je le, da se 
pustimo biti ljubljeni, da verjamemo v to ljubezen, jo živimo in praznujemo skupaj 
tudi v težkih trenutkih.

Za druge pa je imela tišina drugačen pomen. Nehali so šepetati in mrmrati, toda 
njihova srca so se zaprla v še bolj mrzlo tišino, podobno kot starejši brat v priliki, ki 
ostane zasidran v svoji domnevni bistrosti in misli slabo.

Tudi Jezus je molčal. Nikogar ni mogel prisiliti v ljubezen: ljubezen je svobodna 
in vrata srca se lahko odprejo le od znotraj. Razumel je tudi, da lahko zaprta srca 
gojijo tolikšno jezo, da bi ga želeli prej ali slej ubiti: ubiti ljubezen!

Preprosto se je obrnil k Očetu in rekel: »Oče, od tebe sem prišel na svet in k tebi se 
vračam. Prosil si me, naj ljubim ljudi: to sem naredil in to bom delal. Naj jih ljubim 
vse do konca, vse do dokončne podaritve, brez preračunavanja, ne da bi kar koli 
obdržal zase. Naj bom kot razlomljen kruh, darovan, da se uresničijo tvoje sanje: 
praznovanje ljudi z Bogom.«

Jezus želi ljubiti vse do konca



Medtem se je bližal praznik velike noči in Jezus je poslal svoje najbližje prijatelje, učence, da 
pripravijo prostor za veliko večerjo. Zvečer, ko je bilo vse pripravljeno, je Jezus sedel za mizo.

Medtem ko so skupaj jedli, je Jezus spregovoril in rekel: »Resnično, resnično povem vam: eden 
izmed vas me bo izdal. Vsi ste z menoj, vsi ste moji prijatelji, razen enega. Eden izmed vas je zaprl 
svoje srce in mi obrnil hrbet. Tako me bo zelo prizadel.« Učenci, ki so jih prevzeli dvomi in strah, so 
mu eden za drugim začeli govoriti: »Ali sem jaz? Učitelj, govoriš o meni?« Jezus je ponovil: »Eden 
izmed vas, ki jé z istega krožnika, prijatelj, v katerega sem zaupal, zdaj dviguje roko zoper mene«. In 
ko je vzel grižljaj hrane, ga je dal Judu Iškariotu, kot da bi mu želel reči: »Moje življenje je darovano 
tudi zate, dragi prijatelj.«

Nato je Jezus vzel v roke kruh, se zahvalil, ga razlomil in ga dal svojim učencem, rekoč: »To je moje 
telo, ki se daje za vas.«

Prav tako je ob koncu večerje vzel kelih, napolnjen z vinom, se spet zahvalil in ga dal učencem, da 
si ga podajo med seboj. Rekel je: »Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, ki se preliva za 
vas in za vse v odpuščanje grehov.«

Učenci so molčali. Niso razumeli pomena teh kretenj in besed, vendar so slutili, da je to res velika 
skrivnost. Jezus je dodal: »To delajte v moj spomin.« Po tem je izdajalec Juda odšel k velikemu 
duhovniku in k voditeljem ljudstva in se dogovoril, kako ga bo izdal. Bila je noč.

Zadnja večerja



Pri zadnji večerji se Jezus razodene kot služabnik ljudi: nosi predpasnik 
in se želi darovati kot resnična jed za ljudi. Okoli Jezusa se ustvari 
edinost: vsi učenci so kot eno telo. Toda Juda se odloči, da ne bo 
sprejel Jezusovega daru, temveč v svojih rokah drži plen zase. Ima 
držo leva, ki hoče požreti vse, in hkrati mravlje, ki je premajhna, da bi 
pojedla vse, kar se je nabralo.





Jezus je šel ponoči skupaj s svojimi učenci na Oljsko goro, na vrt, imenovan Getsemani. Beseda 
Getsemani pomeni stiskalnico za olive. Stiskalnica je orodje, sestavljeno iz dveh velikih okroglih 
kamnov, ki se vrtita in drgneta drug ob drugega. Ta dva kamna stiskata olive, iz katerih priteče 
okusno olje.
Jezus se je v svojem srcu počutil, kot da bi bil v stiskalnici oliv: po eni strani - to je prvi kamen 
- ljubezen Očeta, ki želi svojega Sina popolnoma podariti človeštvu. Po drugi strani - to je drugi 
kamen - pa beda ljudi, njihova zaprta srca, polna jeze, nezmožna sprejeti ljubezni. Jezus je vedel, 
da bo z izročitvijo tema dvema kamnoma iz njega priteklo dišeče olje odrešenja, krizma Svetega 
Duha, Božje sanje, ki bodo ponovno vdihnjene v srca ljudi.
Jezus se je malo umaknil od učencev, da bi sam molil. Rekel je: »Oče, v tvoji neizmerni ljubezni ti 
je vse mogoče. Naj gre ta kelih smrti mimo mene.«
Nastala je globoka tišina. Nad učence, ki bi morali bdeti in moliti s svojim učiteljem, je legel globok 
spanec in niso mogli prenašati skrivnosti tiste ure. Vsa okoliška narava je zaspala, le Jezus je ostal 
v molitvi z Očetom.
Odločno je nadaljeval: »Če ta kelih smrti ne more mimo mene, ne da bi ga pil, naj bo tako, kot želiš. 
Moja volja je zedinjena s tvojo, kar je všeč tebi, je tudi meni.« In od tega trenutka je bil mir.

Jezus kleči, ves sklonjen v prošnji k Očetu. Njegov pot postane kri, a 
ne obupa, ker ve, da ga zlato Očetove zvestobe spremlja kot senca v 
vsakem trenutku.

Vrt Getsemani





Jezus je bil še v molitvi, ko sta se zaslišala hrup in nemir: množica ljudi in stražarjev, oboroženih 
z meči in palicami, je prišla prijeti Jezusa. Pred njimi je bil Juda, izdajalec. Dogovoril se je takole: 
»Tisti, ki ga bom poljubil, on je! Primite ga!«
Juda je stopil k Jezusu in mu rekel: »Pozdravljen, učitelj,« in ga poljubil. Jezus je odgovoril: »Prijatelj, 
zato si tukaj. Stori torej, kar želiš.« Nato se je obrnil k stražarjem in rekel: »Če ste prišli iskat mene, 
sem tukaj, izročam se v vaše roke! Ampak pustite te, ki so z menoj.« Stražarji so ga torej zgrabili in 
ga v verigah odvedli pred velikega duhovnika. 

Zlato je spremljalo celotno 
Jezusovo življenje. Tudi ko so 
ga ljudje tepli in žalili, se ni 
poskušal rešiti. Vedel je, da 
je zlato Očetove zvestobe 
njegovo pravo orožje, orožje, ki 
ne zmaguje z močjo, ampak z 
ljubeznijo. Vojaki so ga gledali in 
razmišljali: »Zakaj se ne upira?«

Prijetje Jezusa in njegovo trpljenje





Ne želim ti podrobno razlagati vsega, kar se je zgodilo, vsega, kar so ljudje govorili in storili Jezusu 
v tisti strašni uri – če bo Gospodu všeč, se lahko o tem pogovarjava kdaj drugič. Tukaj bi te želel 
opozoriti samo na roke.

Na roke? 

Ja, prav na roke.
Govorim predvsem o rokah ljudi, ki so zvite, ki grabijo in so polne nasilja. Moral bi videti, kako 
so te roke zgrabile Jezusa. Nobena od njih ni mogla sama usmrtiti Jezusa, zato so se oblikovale v 
nekakšno verigo: Juda, prijatelj, je Jezusa izročil velikemu duhovniku; veliki duhovnik, predstavnik 
verske oblasti, je Jezusa izročil Ponciju Pilatu; Poncij Pilat, rimski voditelj, je izročil Jezusa v roke 
vojakom; slednji so ga z lastnimi rokami križali.
Le malokdo ali morda nihče ni zmogel videti, da so bile sredi vseh teh rok prisotne tudi druge 
roke: nevidne Očetove roke. Le tisti, ki jih lahko prepozna, resnično razume, kaj se dogaja. Jezus je 
občutil nedvomno toplino teh velikih rok, ki čuvajo in darujejo. In prepustil se je nositi tem rokam. 
Dobro je vedel, da ga bodo tiste roke, ki so ga izročile ljudem, varovale tudi v smrti. Za to se ni bal.
Ljubezen se nikoli ne boji!

Kristus se ne upira, ker je Jagnje. 
Oče ga je poslal, da bi bil dar v 
rokah ljudi. 





Jezusova smrt

Prispeli smo na Golgoto, imenovano »Kraj lobanje«, saj je bil po starodavnem izročilu tam pokopan 
prvi človek, Adam, o katerem sem ti pripovedoval na začetku zgodbe.
Na Golgoti je bil vrt in prav tam, na tem vrtu, so vojaki posadili drevo križa in na njem križali Jezusa. 
Jezus je rekel: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Veliko ljudi je bilo pod križem in vsak je imel kaj povedati o Jezusu: »Druge je rešil, naj reši še sebe, 
če je res Božji Sin«. Jezus je molčal - te besede ga niso več prizadele - v srcu pa se je obrnil k Očetu: 
»Zakaj, Oče, ljudje ne morejo razumeti, da nisem prišel zato, da bi rešil sebe, ampak da bi jim bil 
podarjen?«
Od poldneva do treh popoldne se je naredila tema po vsej zemlji. Sonce, ki vse razsvetljuje, je 
namreč otemnelo. Kdo bi morda mislil: »Konec sveta je!« Vendar ne! Bilo je ravno nasprotno: 
začetek novega sveta, sveta, v katerem luč Božje ljubezni razsvetljuje vse stvari od znotraj.
Ob treh je Jezus zavpil na ves glas: »Dar je dopolnjen!« In sklonil je svojo umirajočo glavo in izročil 
Duha.
Tu se za trenutek ustavimo in tudi mi umolknimo: niti za nas kristjane, ki imamo Duha Jezusa 
Kristusa, ta skrivnost ni povsem razumljiva. Zato se ustavimo in preprosto verujmo ...

Kristus je na križu 
daroval svoje  
življenje za vsakega 
človeka. Marija nas 
gleda in nam daje v 
dar kelih življenja. 
Zdaj je nebo odprto, 
Kraljestvo je kraj, 
kjer že lahko   
prebivamo: in glej, 
vsa zemlja je prekri-
ta z zlatim slapom!





Jezus vstopi v kraljestvo mrtvih      
in sreča prvega človeka

Mnogi ljudje se bojijo tišine. Nihče se noče ustaviti, vsi hitijo, saj pravijo: »Če se ustavim v tišini, 
kdo ve, kakšne misli me bodo prevzele.« Za nas kristjane pa je tišina lepa stvar. Je kot kapljica rose, 
ki osveži zemljo, kapljica Božje ljubezni, ki se naseli v naša srca.

Samo pomisli na Jezusovo smrt, ko je po vsej zemlji zavladala velika tišina. Rekli so: »Kralj spi!« 
Zemlja se je začudila, ker je Božji Sin, darovan ljudem, zaspal in prebudil vse tiste, ki so stoletja 
spali v smrtnem spancu.
Kaj je Jezus storil v tistih dneh, ko je bilo njegovo telo položeno v grob? Spustil se je v kraljestvo 
mrtvih. Odšel je iskat prvega človeka, Adama, tistega, ki je verjel kačji prevari, tistega, ki je bil 
prepričan, da je bolje brez Boga, in ki zdaj leži zaprt v tem temnem zaporu.
Predstavljaj si Adamovo začudenje! Takoj ko je zagledal Kristusa vstopiti, se je začudeno začel tolči 
po prsih in zavpil vsem ostalim mrtvim: »Naj bo moj Gospod z vami vsemi!« In Kristus je Adamu 
odgovoril: »In s tvojim duhom.« Prijel je Adama za zapestje in vzkliknil: »Zbudi se, ti, ki spiš! Vstani 
od mrtvih in jaz te bom razsvetlil.
Jaz sem tvoj Bog, ki sem zate postal tvoj sin. In zdaj govorim vsem ljudem, ki so rojeni iz tebe in 
so zaprti v tem zaporu. Rečem jim: Pojdite ven! Tistim, ki so v temi, pravim: Bodite razsvetljeni! 
Tistim, ki so mrtvi: Oživite!
In tebi pravim: Zbudi se, ti, ki spiš! Nisem te ustvaril zato, da bi ostal ujetnik smrti. Pojdiva od tod! 
Ti v meni in jaz v tebi, saj sva eno.
Zate sem jaz, ki sem tvoj Bog, postal človek in se oblekel v slabotnost. Zate sem jaz, ki živim v 
nebesih, prišel na zemljo in se spustil pod zemljo. Zate, ki si me izdal na vrtu, sem bil izdan na vrtu 
in na vrtu sem bil usmrčen.
Poglej pljunke na mojem obličju, ki sem jih dobil! Zate so, ki si zapustil moj dih življenja.
Poglej, kako je bilo moje obličje iznakaženo! To je zate, ki si izgubil starodavno lepoto.
Poglej na mojih ramenih rane od bičev in udarcev! Tako nosim težo tvojih grehov. Poglej moje roke, 
pribite na les križa! To je zate, ki si posegel po prepovedanem sadežu.
Zdaj pa vstani od mrtvih! Pojdiva stran od tod. Sovražnik te je odpeljal iz rajskega vrta, jaz pa te 
popeljem v mnogo lepši vrt, v mesto, kjer se praznuje praznik vseh praznikov. Sobana je okrašena, 
miza pogrnjena, jed pripravljena. Manjkaš samo ti, da osrečiš srce Boga Očeta. Ti si dar, ki ga Oče 
pričakuje.«



Usta pošasti smrti se ne morejo več zapreti, ker jih je Jezusov križ 
dokončno odprl. Zdaj je Jezus spet našel obličje človeka. Adama in Evo 
prime za zapestje in jima vrne svojo življenjsko moč. Jezusov plašč je 
kot jadro čolna, ki ga je napolnil veter Svetega Duha.





Ta pobarvanka je dar Centra Aletti družinam in še posebej otrokom. 
Na voljo je samo za osebno uporabo in se ne sme nikoli uporabljati v komercialne namene.
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