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1. Kaj iščete živega med mrtvimi?

Mt 28,1-6
Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan 
potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo 
oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: 
»Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel!«

Smrt je prišla na svet, ker je Adam prekinil prijateljstvo z Bogom, ki je življenje. Toda Kristus, Sin Očeta, je vstopil v smrt zaradi 
občestva z Očetom in z ljudmi. Postal je smrtnik, ne tako kot Adam ¬– ki je umrl, ker se je oddaljil od življenja – , ampak iz 
ljubezni, da bi vstopil v podzemlje in dosegel Adama, ki je bil mrtev in ki ga je Oče želel spraviti iz groba. Zaradi tega ga Oče 
obudi in mu pomaga, da prečka zid smrti z vso svojo človeškostjo – ki je naša – in ga pripelje v svoje kraljestvo. Žene gredo h 
grobu, toda angel jim pravi: »Tu ga ni«. Kristus zdaj živi onkraj smrti, v luči, sreči, v polnosti ljubezni in življenja. In od tu naprej 
se to življenje in ta luč nenehno širita po svetu tistim, ki ga sprejmejo.





2. Na poti

Lk 24,13-17.25-27
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset stadijev oddaljena od Jeruzalema. 
Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus 
in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« 
Žalostna sta obstala … Jezus jima reče: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni 
bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je 
napisano o njem v vseh Pismih.

Istega dne, prvega v tednu, ko angeli oznanijo ženam, da je Gospod vstal, dva učenca zapustita Jeruzalem in se odpravita proti 
bližnji vasi, imenovani Emavs. Zelo sta potrta zaradi tega, kar se je zgodilo. Med seboj goreče razpravljata o Jezusovi smrti na 
križu in resnosti dogodkov, ki so se pravkar zgodili. Tako se med hojo ne zavedata, da se je približal sam Kristus in da ju spremlja 
na njuni poti.
Ko ju Jezus vpraša, o čem razpravljata, se začudeno obrneta k njemu: kako je mogoče, da ta neznanec ne ve, kaj se je pravkar 
zgodilo v Jeruzalemu? Ta potnik je sam Kristus, mrtev in vstal, a njune oči ga ne morejo prepoznati.
Potovanje dveh učencev je tudi naše potovanje: verujemo v Jezusa, vemo, da nas spremlja v našem življenju, včasih pa bi radi, 
da se malo bolje pokaže. Kako lahko prepoznamo prisotnost vstalega Jezusa med nami? Evangelist prav zato pripoveduje to 
zgodbo. Jezus v pogovoru pokaže učencema, kako sveti spisi govorijo o njem in kaj se je zgodilo v Jeruzalemu. Dejansko je vstali 
Kristus ključ, ki odpira vrata vsega Svetega pisma. Samo Kristus osvetljuje človeka od znotraj, ko mu odkriva resnično obličje 
Boga: Boga, ki se popolnoma daje ljudem. Človek sam ni mogel razumeti, da je resnična vsemogočnost Boga prav ljubezen, ki 
se daje! Samo On lahko odpre našo miselnost, osvetli oči našega srca, da bi vse, kar se zgodi v našem življenju, videli v ključu 
ljubezni. 





3. Odprle so se jima oči 
 in sta ga spoznala

Lk 24, 28-33
Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z 
nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, 
blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta 
drug drugemu: »Ali ni najino srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila 
v Jeruzalem.

Učenca, medtem ko poslušata neznanega potnika, začneta čutiti, da sta njuni srci topli in srečni, tako, da ga prosita, naj ostane 
z njima. Gospod se ustavi pri njiju in, kot vidimo na sliki, mu ponudita kruh in vino: On razlomi kruh pred seboj, tako da lahko 
jasno vidita, da je ta kruh On sam.
Učenca se torej spomnita zadnje večerje, kjer je Gospod storil enako kretnjo, rekoč: To je moje telo, ki se daje za vas. Učenca 
darujeta kruh in vino in prejmeta od Kristusa njega samega!
Takoj ko ga prepoznata po dejstvu, da se preda v njune roke, ga ne vidita več. Toda zavedata se, da sta onadva, torej skupnost 
vernikov, Kristusovo telo. Vstali Gospod se prikazuje svojim, dokler ne razumejo, in mi z njimi, da On še naprej živi v nas: mi 
smo njegovo Telo.





4. Pri zaprtih vratih

Jn 20,19-23
Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel 
Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so 
videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, 
je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim 
zadržani.«

Apostoli so se, prestrašeni nad tem, kar se je zgodilo, zaprli v isto sobo, kjer so z Jezusom jedli zadnjo večerjo. Pri zaprtih 
vratih se med njimi pojavi Kristus. Pozdravi jih, jim da mir, pokaže rane na rokah in strani ter na njih dihne Svetega Duha za 
odpuščanje grehov. 
Ko prejmemo odpuščanje naših grehov, prejmemo Svetega Duha, Dih Božjega življenja. Greh pa nas zapre pred njegovim 
Dihom, njegovim življenjem. Zato smo bili mrtvi. Zdaj začnemo živeti za njegov Dih. In ko smo prejeli to življenje, ki nam 
omogoča, da se odpremo in ljubimo, lahko drug drugemu odpustimo grehe. Na tej sliki vidimo, da so glave apostolov kot zrna 
velikega klasa. Ko se Sveti Duh spusti na evharistični kruh, ki smo mi, nam omogoča, da živimo kot On. Odpuščeno nam je in 
lahko odpuščamo.





5. Jezus se prikaže pri jezeru

Jn 21,1.3-8
Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takóle. Simon Peter jim je rekel: »Ribe grem 
lovit.« Dejali so mu: »Tudi mi gremo s teboj.« Odšli so in stopili v čoln, toda tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal 
Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel: »Otroci, imate kaj hrane?« Odgovorili so mu: »Nič.« 
Tedaj jim je rekel: »Vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli.« Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli več izvleči. 
Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru: »Gospod je.« Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, 
ker je bil gol, in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami; niso bili namreč daleč od brega, 
le kakih dvesto komolcev.

Učenci so sledili Jezusu, zdaj pa se je vse zrušilo. Torej se vrnejo domov in nadaljujejo svoje prejšnje življenje, ki pa ima zaradi 
neuspeha grenak okus. Ponoči niso uspeli ujeti nobene ribe. Kristus se pojavi na obali in jih prosi, naj spet vržejo mrežo. Na 
njegovo besedo to storijo in ulovijo polno rib. 
Obrežje, na katerem jih čaka Kristus, je podoba življenja, kjer je On šel preko smrti, je podoba kraljestva, vstalega življenja, 
večnega življenja. In kako je to kraljestvo, to življenje? To je tudi naša dežela, naše življenje, ki je celo osvobojeno zla, ki je 
polno veselja, miru, luči, občestva. V našem življenju, v življenju sveta, je tisto, kar je dobro, lepo, srečno, resnično pomešano 
z zlom, grdim, nesrečnim, neresničnim. Kot v zrnu zlata, kjer je najčistejša kovina, a hkrati veliko drugih primesi, žlindre. V 
kraljestvu pa je samo najčistejša kovina, najdragocenejše zlato, le veliko sreče in polno življenje.
Vstali Kristus sprejme svoje že v novem življenju, ko jim pripravi pečene ribe. Peter prihaja z mrežo, polno rib. Mreža je podoba 
Cerkve, v kateri so zbrani vsi, ki so v svojem življenju naredili prostor za Kristusa. V Cerkvi se ribe – ki smo mi – prepustijo voditi 
v kraljestvo, torej v večno življenje.





6. Ribe na žerjavici

Jn 21,9-14
Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel: »Prinesite ribe, ki ste jih pravkar 
ujeli!« Simon Peter se je tedaj vkrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib; bilo jih je sto triinpetdeset. Čeprav jih je bilo 
toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; 
vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus 
razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih.

V tem prizoru Kristus ponudi Petru rdečo ribo, Peter pa Kristusu modro ribo. V ikonografiji rdeča barva predstavlja Boga, modra 
pa človeštvo. Ta izmenjava simbolizira tisto, kar izrazimo s težko besedo – »odrešenje«: Kristus je bil Božji Sin in je postal človek. 
Mi smo mu dali svojo človeškost, On pa nam je dal priložnost, da kot ljudje živimo na način Boga, kot Očetovi sinovi, kot živi On.
Že v antičnih časih so kristjani izbrali ribe kot simbol, ki predstavljajo Kristusa. V grščini se »riba« imenuje ichthys, beseda, 
sestavljena iz črk, ki so začetnice besedne zveze: Jezus Kristus, Božji Sin Odrešenik.
Mozaični prizor, ki predstavlja Kristusa, ki čaka učence v kraljestvu, na drugem bregu in jim pripravlja pečene ribe, pomeni, 
da se moramo za dosego polnosti življenja kraljestva že tukaj hraniti s tem življenjem, ki je Kristus sam! In če to resnično 
doživljamo, lahko preverimo samo na en način: če smo pripravljeni dati sami sebe v dar kot se je dal Kristus, ki je bil kot Riba, 
ki se pusti, da jo lahko pojemo.





7. Tomaževa roka

Jn 20,24-29
Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej 
pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta 
v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri 
in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Položi 
svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je 
odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so 
začeli verovati!«

Kristus se dvakrat pojavi učencem, ko so zbrani skupaj. Toda prvikrat Tomaža ni bilo zraven. Ko izve, da se je Jezus prikazal 
drugim učencem, noče verjeti, da je Gospod resnično vstal in se dal videti. In pravi, da ne bo verjel, če se ne bo dotaknil ran na 
Jezusovih rokah in njegove strani. Toda ko se Kristus pojavi drugič, je Tomaž prisoten.
Ta evangelij beremo pri bogoslužju prvo nedeljo po veliki noči. V starih časih pa se je bral v noči na veliko noč, ko so bili kristjani 
krščeni in so se prvič udeležili evharistije: rodili so se v  novem življenju, ki nam ga daje vstali Gospod, in ga hranili. Ta slika nam 
tako pokaže temeljni vidik naše vere: da je naša človeškost ustvarjena iz Kristusove strani, ki se je odprla na križu, tako kot je 
bila Eva ustvarjena z rebrom, vzetim Adamove strani. Kristjani so tako, ko so poslušali ta evangelij, kontemplirali Kristusovo 
rano kot kraj, iz katerega so se oni rodili. Zato je Tomaž predstavljen z rokami, ki so še vedno v strani, in tako pokaže, da je od 
tam prišel novi človek. 







8. Vnebohod

Lk 24,50-53
Peljal jih je ven proti Betaniji. Povzdignil je roke in jih blagoslovil. Medtem ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se 
vzdignil v nebo. Oni pa so se mu poklonili in se v velikem veselju vrnili v Jeruzalem. Bili so ves čas v templju in so slavili Boga.

Lukov evangelij vidi vso zgodbo, kot da bi bila dva velika dneva. Prvi dan se odpre s stvarjanjem Adama, ki beži pred Bogom, 
konča pa se s križem in vnebovzetjem, torej ko se z Jezusovo veliko nočjo Adam vrne k Očetu. Tudi vsi mi smo del te zgodbe. 
Zdaj se začne drugi dan. Potem ko se je Jezus – ki je prvorojenec – z našo človeškostjo vrnil k Očetu, se bodo vsi ljudje podali 
na isto pot, da se bodo vrnili k Očetu. Naša človeškost je že v Bogu, saj jo je prevzel Sin in v Njem, ki je pri Očetu, smo vsi že 
tam. Hodimo tja, kjer smo že na nek način. On je nam vsem odprl pot, da gremo tja, kamor moramo iti – domov, da bi živeli v 
Očetovi ljubezni ter v občestvu z brati in sestrami.
Jezus ni le prvorojenec, ampak je tudi glava – kot glava telesa. Kakor človek, ki je z nogami na zemlji, ampak njegova glava je že 
v nebesih. Glava se je že vrnila k slavi, luči, torej ji bo sledilo celo telo. Celotna zgodba je rojstvo te slave Božjih otrok, ki sledijo 
njihovi glavi.
Učenci čutijo veliko veselje. To veselje je zelo čudno. Odšel je in so srečni? Da, srečni so, ker je v polnosti uresničil to, kar si vsi 
želimo. In ker ga ljubimo, smo srečni zanj in tudi za nas, ker smo že tam z njim. Ljubimo ga, naše srce je že tam. Prej ali slej bodo 
prišle tudi noge in preostali del telesa. Če je najbolj ljubljena oseba dosegla polno srečo, in te ljubi in ti ljubiš njo, si srečen. In 
tudi jaz bom nekega dne dosegel polno srečo, samo vprašanje časa je.
Na sliki vidimo, da se, medtem ko se dviga v nebesa, ob njegovih nogah nahaja oltar s kruhom in vinom – evharistija – in Božja 
Mati, ki je podoba Cerkve. To nam pove, da je naše življenje nenehen prehod, prav tako kot v evharistiji. Pravzaprav v evharistiji 
kruh postane Kristusovo telo, vino pa njegovo življenje. Tako se zgodi nam: ko živimo njegovo življenje, počasi prehajamo v 
Očetovo hišo, kjer Kristus večno živi z Očetom.





9. Binkošti

Apd 2,1-4
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in 
napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po 
eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.

Z vnebovzetjem se je Kristus vrnil k Očetu. Kako to, da se ne pojavi več? Binkošti odpre novo obliko Gospodove navzočnosti.
Kristus je že na križu človeštvu izročil svoj dih. Ko se je prikazal za zaprtimi vrati, je vstali Kristus ponovno izročil svojega Duha, in 
zdaj na binkošti, je Oče tisti, ki pošlje na apostole, zbrane skupaj z Gospodovo Materjo, podobo Cerkve, svojega Svetega Duha, 
to je življenje Boga samega. To življenje ima posebno kvaliteto: poživi z občestvom, ko se imajo osebe resnično rade. Telo ni 
kopica udov, ki živijo vsak zase, ampak je vsak član živ samo zato, ker je povezan s telesom.
Prej, ko je Kristus živel na zemlji, je bil pred nami, zdaj pa ni več pred nami, ampak je v nas. Prej je imel drugo obličje, ki je bilo 
njegovo. Zdaj pa bo imel naše obličje, ki odraža njegovo. Začne se nov čas: to, kar je bil On, smo zdaj mi zaradi daru Duha. 
Vsi apostoli so v gibanju, vsak gleda v drugo smer, ker je Sveti Duh življenje, dinamičnost in zagotavlja, da je vsak od nas Božji 
sin v Kristusu na povsem oseben način: vsak otrok v družini je edinstven, poseben; tako nihče od nas ne moli na enak način; 
vsak se obrne k nebeškemu Očetu na edinstven način, ki ima v sebi njegovo ljubezen in njegovo življenje.





10. Ozdravitev hromega

Apd 3,1-9
Peter in Janez sta šla ob deveti uri molit v tempelj. Prinesli so moža, ki je bil od rojstva hrom. Vsak dan so ga polagali pred 
tempeljska vrata, ki se imenujejo Lepa, da bi prosil vbogajme tiste, ki so prihajali v tempelj. Ko je mož videl, da nameravata 
Peter in Janez stopiti v tempelj, ju je prosil miloščine. Peter in Janez sta se zazrla vanj in Peter je rekel: »Poglej naju!« Mož 
ju je napeto gledal, če bo kaj dobil. Peter pa je rekel: »Srebra in zlata nimam, dam ti pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa 
Nazarečana, hôdi!« In prijel ga je za desno roko in ga dvignil. V hipu so se mu utrdila stopala in gležnji. Skočil je pokonci, čvrsto 
stal in hodil. Šel je z njima v tempelj in hodil okoli, poskakoval in hvalil Boga.

V tem prizoru hromi berač pri tempeljskih vratih prosi Janeza in Petra za miloščino. Peter takoj odgovori, da nima niti zlata 
niti srebra, ampak tisto, kar ima, mu bo dal. Toda kaj imata Peter in Janez? Imata Jezusa Kristusa, ki je ljubezen med njima, 
prijateljstvo, kar tukaj vidimo predstavljeno s samim Kristusom, ki ju združuje. Zaradi tega, ko Peter izgovarja besede: »V imenu 
Jezusa Kristusa, Nazarečana, vstani in hodi«, hromi ozdravi. Ta podoba nas spomni, da je tam, kjer sta v Kristusovem imenu 
zbrana dva ali trije, Gospod resnično prisoten med njimi. Torej, ko njegovi resnično živijo njegovo ljubezen, lahko Kristus sam 
poseže v svet in še naprej dopolnjuje svoja dela.





11. Krst

Rim 6,8-11
Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli, saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več 
ne umre; smrt nad njim nima več oblasti. Kajti kar je umrlo, je umrlo zaradi greha enkrat za vselej, kar pa živi, živi Bogu. Tako 
tudi vi: mislite, da ste mrtvi za greh, a da živite za Boga, v Kristusu Jezusu.

Minila so že približno dva tisoč let odkar je bil Kristus križan in je vstal. Kako smo danes vključeni v ta dogodek? Na kakšen 
način večno življenje vstalega Gospoda postane naše večno življenje in njegova zmaga nad smrtjo tudi nas osvobodi smrti? 
Kako njegovo vstajenje postane naše vstajenje, kako njegova edinost z Očetom postane naša edinost, njegovo življenje naše 
življenje? S krstom, zaradi katerega sta Kristusova smrt in vstajenje prisotna in učinkovita za nas. Preko krsta smo združeni z 
njegovo smrtjo, da bi bili udeleženi pri njegovem vstajenju. Krst nas naredi eno samo rastlino z vstalim Kristusom, kar pomeni, 
da nas vcepi vanj, ko dopolni skrivnost občestva. Limfa vstalega Kristusa – to je Sveti Duh, ki živi v Njem –  prehaja v nas in 
nas hrani z njegovim življenjem, torej z Božjim življenjem, ki je polnost in občestvo. Ne postanemo najprej Božji otroci in nato 
otroci Cerkve. Sveti Duh nam daje življenje vstalega Gospoda, tako da nas poveže v občestvo s svojim telesom, ko živimo kot 
bratje in sestre.







12. Evharistični kruh 
 hrani naše občestvo

Mt 26,26
Medtem ko so jedli, je Jezus vzel kruh, blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: »Vzemite, jejte, to je moje telo.«

1Kor 12,27
Vi pa ste Kristusovo telo in vsak zase del telesa.

V Novi zavezi najdemo zapisano, da je Kristusovo telo evharistični kruh, pa tudi, da je evharistično telo Cerkev. Je kruh, ki ga je 
Jezus razdelil učencem na predvečer svoje smrti in rekel, da je njegovo telo zlomljeno za odpuščanje grehov. Samo z uživanjem 
tega kruha lahko razumemo, da je Cerkev Kristusovo telo. Z darovanjem kruha in vina, Gospodovega telesa in krvi, Jezusovi 
verniki postanejo Kristusovo telo, postanejo Cerkev.
Sveti Irenej to skrivnostno resnico razloži s podobo: voda združuje moko, da jo pretvori v en sam kruh. Na enak način Sveti Duh 
združuje vernike, da bi jih povezal v eno Telo.
Liturgično praznovanje je »laboratorij« Cerkve, kjer Bog s svojimi rokami – Besedo in Duhom – oblikuje zbor svojih otrok, da 
naredi en kruh, Kristusovo telo, Cerkev.
Cerkev je torej ta zbor vernikov, ki se hrani z Božjo besedo in kruhom občestva, ter ga na binkoštni dan obišče Duh in ga poživi, 
da postane enotno telo, katerega Glava je Kristus in verniki njegovi udje. 





Za molitev:

Oče naš, ki si v nebesih, 
posvečeno bodi tvoje ime, 
pridi k nam tvoje kraljestvo, 
zgodi se tvoja volja 
kakor v nebesih tako na zemlji. 
Daj nam danes naš vsakdanji kruh 
in odpusti nam naše dolge, 
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, 
in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. 

Blagor usmiljenemu, ki je videl meč
pred rajem, ki je zaprl pot
do Drevesa življenja; On je prišel in prevzel
telo, ki je bilo ranjeno, tako da je z odprtjem njegove strani
lahko odprl pot v nebesa. (Efrem, HN 8,4)

Blagoslovljen pastir, ki je postal
Jagnje za naše odpuščanje;
blagoslovljen poganjek trte, ki je postala
kelih za naše odrešenje.
Blagoslovljen tudi Kmetovalec, ki je postal
posejana pšenica in požanjen snop. (Efrem, HN 3,15)

Glej ogenj in duha v naročju svoje porodnice.
Glej ogenj in duha v reki, kjer si bil krščen.
Ogenj in duha v našem krstu.
V kruhu in kelihu ogenj in Svetega Duha. (Efrem, HF 10,17)

Nebeški kralj, tolažnik,
Duh resnice,
povsod si prisoten 
in napolniš vsako stvar.
Zakladnica dobrega in darovalec življenja,
pridi in ostani v nas,
očisti nas vsakega madeža,
in reši naše duše, ti, ki si dober.



Center Aletti ponuja to pobarvanko kot darilo za družine in še posebej za otroke, ki ne morejo pustiti svojega doma zaradi 
pandemije koronavirusa. 

Na voljo je samo za osebno uporabo in se ne sme nikoli uporabljati v komercialne namene.


