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VELIKONOČNA PRIDIGA 2020
Bratje in sestre, najbrž se dogaja prvič v 2000 le7h, da se kristjani nikjer po vsem svetu ne smemo
dobi7 v večjih skupinah ob praznovanju Jezusovega vstajenja. Pa čeprav se ne moremo zbra7, 2,3
milijarde vernikov praznuje danes Jezusovo vstajenje po vsej zemeljski obli. Smo narazen, a ne
sami, smo ločeni, a ne izolirani. Sedaj smo v s7ski, a s7ska je za vse. Velika noč namreč ni lokacija,
ampak praznovanje in sedaj, z moderno tehnologijo smo povezani bolj kot kadarkoli.
Ko je KOVID 19 ustavil naša zbiranja, smo se nenadoma znašli v s7ski. Naj preberem eno
pričevanje:
Nisem oseba, ki bi jo ponavadi zelo skrbelo za stvari in ko se je pojavila novica o izbruhu bolezni
COVID 19, sem jo prezrla. Nato sem šla skozi faze zanikanja, upora, zapoznelega sprejemanja, skrbi
in stresa. Sedaj sem v hudem stresu. Najprej je bila odpovedana šola in otroci so ostali doma. Oba z
možem sva bila odveč na delovnem mest in sva ostala doma. Nato sva morala ostaF doma, kot vsi
ostali. Nato je morala moja ostarela mama v bolnico in nihče je ne sme obiskaF, prav tako ne
smemo videF očeta, ki živi z Alzhajmerjevo boleznijo v domu za starejše, ki je zaprt za zunanji svet.
Otroci norijo, zaprF doma in danes sem izvedela, da se je moja teta, ki jo imam rada, okužila z
virusom in je na intenzivni negi in če bo umrla, ne bom mogla niF na pogreb. Prestrašilo me je, kako
hitro je moje življenje razpadlo. Ali lahko sploh kaj naredim?
Ustavimo se pri frazi “življenje mi je razpadlo“. Po vsem svetu praznujemo Veliko noč. Kako nam
lahko to dejstvo pomaga v tem sedanjem trenutku, ko se zdi, da vse razpada?
Ustavimo se pri 3 stvareh:
1. Jezusovo vstajenje dokazuje, da je On res 7s7, za katerega se je izdajal. Vstajenje je potrdilo
njegovo iden7teto. Veliko ljudi v zgodovini je namreč trdilo, da so Bog. Samo en je to dokazal tako,
da je vstal od mrtvih in hodil naokoli 40 dni, da so ga lahko videli živega, preden je šel v nebo. To je
bil daleč najppomembnejši dogodek, na kar nas spominja tudi štetje časa, da imamo čas pred in po
Kristusu. Vse ostalo je da7rano glede na Jezusovo vstajenje, vključno z našim rojstnim dnevom.
2. Jezusovo vstajenje je dokazalo, da je življenje po smr7. Prej smo to samo upali, sedaj to vemo.
Res je življenje po smr7. Ko toliko ljudi prav sedaj umira v pandemiji, je to posebej dobra novica.
3. Jezus nam je dal model, kaj naredi7, ko nam življenje razpade. Petrovo pismo pravi: “Kaj7 to, da
kdo po krivici trpi, a bridkos7 prenaša, ker se zaveda Boga, je hvalevredno ... Saj ste bili vendar za
to poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapus7l zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah.“
Poglejmo, kakšen zgled nam je dal Jezus. Drugi veliki čudež velike noči, poleg seveda Jezusovega
vstajenja je, sprememba, ki se je v 72 urah zgodila v Jezusovih učencih. Radikalno so se spremenili.
Učenci so se na veliko noč skrivali za zaklenjenimi vra7 pred oblastmi. Izolirali so se, v strahu, da
pridejo vojaki tudi po njih. Nenadoma pa se je Jezus pojavil med njimi. Bili so prestrašeni, a Jezus
jih pozdravi z “Mir vam bodi“. Pokaže jim rane in nenadoma se vse spremeni. Učenci so bili
preplavljeni z veseljem, ko so spoznali, da je res Gospod.
Ko je Jezus umrl, je pus7l učence s kupom nega7vnih čustev. Vedno so sanjali o nekem kraljestvu, ki
prihaja, sedaj pa je Odrešenik umrl na križu. Poču7li so se zavrnjene, premagane, demoralizirane,
razočarane, ranjene, v stresu, žalostne, oropani sanj in v strahu za prihodnost. A ko so videli Jezusa
živega, se niso več bali sveta in so bili pripravljeni odi7 v svet. V 72 urah so se popolnoma
spremenili. V petek so bili poraženi in v strahu, v nedeljo zvečer pa so postali prepričani in odločni.
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Od osramočenos7 so prišli do navdušenja. To se jim je zgodilo, ko so razumeli Jezusovo vstajenje, iz
življenja, ki je razpadalo so zaživeli življenje v največjem navdušenju. To se bo zgodilo tudi nam, ko
bomo razumeli velikonočno skrivnost. Od strahopetnos7 do poguma, od strahu do neustrašenos7,
od brezupa do zaupanja, od nemoči do moči, ... Vse to v 72 urah, ko so dojeli, da je Jezus od mrtvih
vstal. Sedaj so bili pripravljeni za svet in krščanstvo se je neznansko hitro razširilo po svetu. Kaj je
povzročilo tako spremembo v njihovem odnosu do življenja v 72 urah? To, da so videli Jezusa
živega. To je spremenilo njihova življenja in nato milijone življenj in nato milijarde življenj.
Jezusa smrt, pokop in vstajenje se je zgodilo v roku 3 dni. Petek je bil dan strahu in bolečin. Sobota
je bila dan zmede in žalovanja. Nedelja pa dan svobode in veselja. Resničnost je, da bomo mi
doživljali te 3 dni skozi vse življenje, zato si zastavimo 3 vprašanja:

- Kaj naj delam v dnevih strahu in bolečine?
- Kako naj preživim dneve zmede in žalovanja?
- Kako naj pridem do dnevov svobode in veselja?
Vsi odgovori so v dejstvu, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih. Zato pojdimo po dnevih, kaj7 v
življenju jih bomo izmenično doživljali mnogokrat.
Petek je bil dan strahu in bolečine. Ko se soočaš s takim dnevom in sedaj se s tem soočamo ob
COVIDu 19, moramo naredi7 dve stvari:
- Stopi7 moramo do prijateljev. Bodimo ob prijateljih. To je Jezus naredil. Zadnje, kar je
Jezus naredil, preden se je soočil s trpljenjem, je bilo, da je preživel čas s prijatelji v zgornji izbi in
nato jih je vzel s seboj na svoj priljubljeni kraj za molitev, v Getsemani. Tam je prijateljem rekel:
“Ostanite z menoj.“ Celo Jezus je potreboval prisotnost prijateljev, ko je bil v strahu in bolečini in
napaka je, če poskušaš obvlada7 bolečino sam, brez prijateljev. Sedaj smo izolirani po domovih, a
imamo tehnologijo, da nam ni treba bi7 sami. Smo narazen, a nam ni treba bi7 drug brez drugega.
Jezus je bil iskren glede bolečine. Povedal je učencem, da “je njegova duša žalostna do smr7“.
Treba je deli7 čustva. Deli7 je treba bolečino in trpljenje. Čustva so čustva, treba jih ču77. Ne
po7ska se jih v podzavest ali ignorira, izrazi in prizna se jih. Najdi enega ali nekaj prijateljev, ki jim
lahko poveš, da si prestrašen, da se komaj držiš nad vodo, da te boli, ... Pavel pravi: nosite bremena
drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo“, to je ljubezen do drugega.
- Stopi7 moramo do Boga. Kako to naredi7? Moliš. Jezus Kristus je molil, ko se je soočal z
strahom in bolečino. Kaj je molil? Če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, a naj se zgodi tvoja
volja. Jezus je vedel, kaj ga čaka. Telesna bolečina bo huda, prebičan bo, tepen, brez spanja, križan,
preboden. Trpel bo mentalno in čustveno, ko se bo soočal z ponižanjem, sramom, zavrnitvijo,
sramotenjem in izdajo. Duhovno bo trpel, ko bo nosil krivdo vsakega zločina in greha vse
zgodovine, vsakega umora, posilstva, zlorabe, prevare celotne zgodovine. Kako bi se poču7li, če bi
morali prevze7 nedolžni krivdo vseh teh grehov? Da vas na sodišču nedolžnega obsodijo in morate
to 7ho požre7 in spreje7? In potem še spreje7 ločenost od Boga? Moj Bog, moj Bog, zakaj si me
zapus7l? Kaj je Jezus v tem trenutku molil? 3 stvari je izrekel:
a. Bog, vem, da vse zmoreš. To moramo izreči tudi mi, ko smo v s7ski velikega petka
b. Izrazil je svojo željo. Tega ne želim. Ni nič narobe to Bogu poveda7.
c. Ponudil je svoje zaupanje v Boga. Naj se zgodi tvoja volja. To je težko, a nujno.
Jezus ve, kako je, če trpiš, če si v s7ski, če je hudo. Zato nam lahko pomaga.
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Sobota, dan zmede in žalovanja. COVID 19 povzroča mnogo trpljenja, bolezni, smr7, ekonomske
škode in pravi cunami žalovanja prihaja v svet po tej pandemiji.
Predstavljajte si, kaj vse so učenci obču7li, ko je njihov Mesija ležal v grobu. Obžalovanje - če bi le
ustavili Juda. Žalovanje - ni ga več. Strah - kaj bo z nami? Zmeda - kaj naj počnemo sedaj?
Samoobtoževanje - vsi smo zbežali, ga zatajili. Jezus jih je na to opozoril pri zadnji večerji, da ga
bodo vsi zapus7li. Tudi mi smo zapus7li Boga zaradi žalos7, zmede, dvoma. Kaj naredi7 sedaj?
- Spomni7 se moram božjih obljub. Preden so Jezusa are7rali, je Jezus dal učencem obljubo: “Še
malo in me ne boste več videli, in spet malo in me boste videli ... vi ste zdaj žalostni. Toda spet vas
bom videl in vaše srce se bo veselilo in veselja vam nihče ne bo vzel.“ Sedaj, ko doživljamo zaradi
COVID-a 19 hude čase, se potopimo v Božjo besedo in se spomnimo božjih obljub. Več kot 7000
božjih obljub je v Svetem pismu. Problem je, ker jih ne poznamo, zato smo zmedeni. Ko so časi
zmedeni, se treba drža7 tega, kar vemo. Kaj vemo? Kaj je resnica?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bog ve, kaj prestajamo.
Boga skrbi za nas, mu ni vseeno.
Bog nas ljubi brezpogojno.
Bog nam je blizu vedno, čeprav tega ne ču7mo. Ker Njegova bližina ni odvisna od naših obču7j.
Bog žaluje z nami.
Bog nam hoče dobro.
Bog iz slabega lahko naredi dobro. Samo on to lahko naredi.

Kaj se zgodi, ko pozabimo Božje obljube? Skrbi nas. Poglejmo si 2 veliki obljubi Boga:
1. Ko greš skozi trpljenje, te ne bom zapus7l. Sem tvoj Odrešenik in sem tu in te ne zapus7m.
2. Vsem, ki žalujejo zaradi izgube, bom povrnil, kar so izgubili ter jim povrnil veselje.
Nedelja pa je dan svobode in veselja. Jezus je po vstajenju bil med ljudmi 40 dni. Ogromno prič je
bilo, ki so ga videle umre7 in sedaj spet živega. Zato je bilo skoraj takoj na 7soče spreobrnenj po
vstajenju. Zgodila se je eksplozija rados7. Osvobojeni so bili strahu, žalos7, zmede, ... Bili so zares
svobodni.
Kako pri7 do tega dne?
- Zanaša7 se moram na Jezusovo moč. Ista moč, ki je Jezusa obudila od mrtvih, je tebi na
razpolago. Tega namreč ne moreš stori7 s svojimi močmi. Moč volje ni dovolj. Slej ko prej se
utrudiš. Samo božja moč to zmore. Ne moreš se zanaša7 na svoje moči, na moč pozi7vnega
mišljenja, raznih vaj in tehnik, potreben je Odrešenik. Bog to naredi zate. To je odrešenje.
Ko se nam torej zgodijo 7 dnevi, naredimo naslednje:
1. Stopimo k Jezusu, v Njegovo bližino.
2. Spomnimo se Njegovih obljub.
3. Zanesimo se na Jezusovo moč.
To je velika noč.
Jezus pravi: “Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki
živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.“
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To ne bi verjeli, če Jezus ne bi vstal od mrtvih, zato milijarde zaupajo v Jezusa, ker smrt ni konec
zgodbe. Če Bog lahko obudi mrtvo telo, lahko obudi mrtev odnos, mrtev posel, mrtve sanje.
Odgovor na naše probleme ni princip, teorija, ampak oseba. Jezus namreč pravi: “Jaz sem
vstajenje“. Pozna7 moramo torej Jezusa. Veliko ljudi veliko ve o Jezusu, kdo je, ampak, koliko ljudi
pa pozna Njega osebno? Pavel pravi: “Zaradi njega sem zavrgel vse ...da bi spoznal njega in moč
njegovega vstajenja ...“
Obstaja molitev, ki spreminja življenje. Pavel piše Rimljanom:
“KajJ če boš s svojimi usJ priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog
obudil od mrtvih, boš rešen.“
Prizna7 Jezusa za Gospoda pomeni: Njega postavi7 za svojega vodnika, upravitelja, menedžerja
mojega življenja. Zato moramo ob tej VelikI nočI sebe spet popolnoma posve77 Gospodu, svoje
življenje moramo ponovno zaobljubi7 Njemu. Če hočemo premaga7 COVID 19 in vse druge s7ske
in težave življenja, moramo popolnoma zaupa7 Jezusu, ki je umrl zame, od mrtvih vstal in mi
pokazal, da je na koncu vsega življenje, veselje in odrešenje. Sprejmimo Jezusa za prijatelja, da nas
spravi skozi najbolj težke dni življenja. Takrat bomo od Njega prejeli odpuščanje preteklih grehov,
namen za svoje življenje in dom v nebesih. Priznajmo, da je Jezus Gospod, ponovno in ponovno.
Amen.
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