
Poročilo o Kristusovem trpljenju, ki smo ga poslušali na 

cvetno nedeljo, pravi, da je proti večeru velikega petka, ko se je 

že zvečerilo, k Pilatu pogumno stopil ugleden mož, Jožef iz 

Arimateje in ga prosil naj mu izroči Jezusovo telo. On in 

Nikodem, oba Jezusova skrivna učenca, sta telo snela s križa, ga 

povila v tančico in položila v grob izklesan v skalo. H grobu sta 

zavalila kamen in odšla. Po Pilatovem odloku so nato kamen 

uradno zapečatili in pred grob postavili stražo, ker so se veliki 

duhovniki spomnili napovedi, da bo tretji dan vstal. Ogromen 

kamen zavaljen pred grobom je Jezusovim učencem vzel še 

zadnje upanje, kakor da bi bil na njem napis: Kristus danes in 

nikoli več. 

S takim razpoloženjem so šle žene prvi dan v tednu, v 

nedeljo, navsezgodaj, še v temi, h grobu, da bi opravile, kar v 

petek zvečer niso uspele, v soboto pa niso smele zaradi strogega 

predpisa o sobotnem počitku. S seboj so vzele dišave, da bi telo 

po judovskem običaju mazilile .... Tako bi dokončale delo, ki sta 

ga napol in v naglici opravila učenca v petek zvečer, preden sta 

ga položila v grob. Samo eno jih je skrbelo: Kdo jim bo odvalil 

tisti veliki kamen od vhoda v grob! 

Vendar kakšno presenečenje! Kamen je bil že odvaljen, pečati 

raztrgani, stražarji pa so se razbežali. Grob je bil prazen in 

mladenič v belem oblačilu jih je nagovoril: "Ne bojte se! Vem, 

da iščete Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, kakor je rekel. 

Poglejte kraj, kamor so ga položili. Pojdite in povejte njegovim 

učencem, naj gredo v Galilejo, tam ga bodo videli." 

To je sporočilo velike nočni, ki ga Cerkev oznanja že 2000 let 

in ga proslavlja z največjo slovesnostjo. To je resnica, ki daje 

vsebino naši veri in smisel našemu življenju. To je govorica 

odvaljenega kamna in raztrganih pečatov. Vstal je in živi. Kristus 



je premagal smrt. V tem dogodku ima naša vera in naše upanje 

svojo vsebino in zagotovilo. Zato apostol Pavel pravi: "Če pa 

Kristus ni vstal, je prazna naša vera, prazno je naše oznanjevanje, 

prazno tudi naše upanje." Toda takoj za tem dodaja: "Kristus je 

vstal od mrtvih - kakor da nam hoče reči: - Ne bojte se! Bodite 

brez skrbi. Kristusova zmaga je tudi vaša zmaga."! 

Za mnoge je takšen kamen korona virus. Mi vemo, da je 

Kristus je s svojim vstajenjem odvalil tudi ta težki kamen. Za 

Boga ni nič pretežko, nič preveliko, nič nemogoče. - Vstal je! On 

nas vodi iz smrti v življenje, iz obupa v upanje, iz niča v polnost 

resnice, iz sovraštva v ljubezen, iz teme v luč.  

Velikonočno poročilo pravi, da je bil kamen »silno velik«. 

Kjer človek ne more več, kjer postane breme pretežko, kjer ni 

več upanja, kjer odpove vsaka človeška modrost, tam se 

razodene Božja moč. Kristus je s svojim vstajenjem odvalil vse 

kamne, naj bodo še tako veliki in težki. Za Boga ni nič pretežko, 

nič preveliko, nič nemogoče. - Vstal je! On nas vodi iz smrti v 

življenje, iz obupa v upanje, iz niča v polnost resnice, iz 

sovraštva v ljubezen, iz teme v luč. Zato danes upravičeno 

pojemo: »Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!« 

S temi mislimi želim vam vsem VESELE IN 

BLAGOSLOVLJENE VELIKONOČNE PRAZNIKE!



 


