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YOUCAT – katekizem za mlade 
 

Kaj se je zgodilo pri zadnji večerji? 
 

Jezus je na večer pred svojo smrtjo 

svojim učencem umil noge; postavil je 

evharistijo in ustanovil duhovništvo 

nove zaveze.  
(KKC 610–611) 
 

Jezus je svojo ljubezen do konca 

pokazal na tri načine: svojim učencem 

je umil noge in pokazal, da je med nami 

kot tisti, ki streže (prim. Lk 22,27); 

svoje, za nas odrešilno trpljenje, je na 

skrivnosten način vzel vnaprej, ko je 

nad darovi kruha in vina izrekel besede: 

»To je moje telo, ki se daje za vas« (Lk 

22,19) – tako je postavil sveto 

evharistijo; apostolom je naročil: »To 

delajte v moj spomin!« (1 Kor 11,24), s 

čimer jih je naredil za duhovnike nove 

zaveze. 
 

   
 

Kako je Jezus molil? 
 

Jezusovo življenje je bilo ena sama 

molitev. V odločilnih trenutkih 

(skušnjava v puščavi, izbira učencev, 

smrt na križu) je bila njegova molitev 

posebno globoka. Pogosto se je za 

molitev umikal v samoto, zlasti 

ponoči. Rdeča nit njegovega 

zemeljskega življenja je bila, da je v 

Svetem Duhu eno z Očetom.  
(KKC 2600–2605) 
 

   
 

Kako je Kristus postavil evharistijo? 
 

»Jaz sem namreč prejel od Gospoda, 

kar sem vam tudi izročil: Gospod 

Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel 

kruh in se zahvalil, ga razlomil in 

rekel: To je moje telo za vas. To 

delajte v moj spomin. Prav tako je 

vzel tudi kelih po večerji in rekel: Ta 

kelih je nova zaveza v moji krvi. 

Kolikorkrat boste pili, delajte to v 

moj spomin.« (1 Kor 11, 23b–25) 
 

To najstarejše poročilo o dogodkih v 

dvorani zadnje večerje izvira od 

apostola Pavla, ki sam ni bil očividec, 

ampak je zapisal, kar je kot sveto 

skrivnost ohranila prva krščanska 

skupnost in so obhajali v bogoslužju. 

 

YOUCAT – katekizem za mlade 
 
Ali obstajajo dokazi o Jezusovem vstajenju? 
 
Za Jezusovo vstajenje ni dokazov v naravoslovnem pomenu. 
Obstajajo pa zelo močna osebna in kolektivna pričevanja številnih 
sodobnikov jeruzalemskih dogodkov.  
(KKC 639–644, 647, 656–657) 
 
Najstarejše pisno pričevanje o Jezusovem vstajenju je pismo, ki ga je 
okrog 20 let po Kristusovi smrti sv. Pavel pisal Korinčanom: »Izročil sem 
vam predvsem to, kar sem sam prejel: Kristus je umrl za naše grehe, 
kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan je bil obujen, kakor je v 
Pismih. Prikazal se je Kefu, nato dvanajsterim. Potem se je prikazal 
več kot petsto bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri 
pa so zaspali« (1 Kor 15,3–6). Pavel tu poroča o živem izročilu, ki ga je 
našel v praobčini, ko je dve ali tri leta po Jezusovi smrti in vstajenju sam 
postal kristjan; to je zapisal na podlagi svojega osebnega srečanja z vstalim 
Gospodom, srečanja ki ga je vrglo iz tira. Kot prvi dokaz resničnosti 
Jezusovega vstajenja so učenci razumeli dejstvo praznega groba (Lk 
24,5–6). In ravno žene – ki po tedanjem pravu niso bile sposobne pričati – 
so to odkrile. Čeprav je o apostolu Janezu že ob praznem grobu rečeno, 
da »je videl in veroval« (Jn 20,8), se je gotovost, da Jezus živi, utrdila šele 
po mnogih prikazovanjih. Množica srečanj z Vstalim se je končala s 
Kristusovim vnebohodom. Kljub temu so bila tedaj in so še danes 
srečanja z živim Gospodom: Jezus Kristus živi. 
 

  

KAJ POMENI JEZUSOVO VSTAJENJE? 
 

Zmaga! 

Sveto pismo gleda na Jezusovo vstajenje kot na veliko zmago nad vsem silami zla, ki 

delujejo v svetu. Ravno takrat, ko je kazalo, da so Jezusa sovražniki popolnoma uničili, je 

vstal od mrtvih in se prikazal v veličastnem sijaju Božjega zmagoslavja. Premagal je 

največje sovražnike človeškega rodu – greh, smrt in hudega duha.  
 

Smrt je premagana! 

Ko je Jezus vstal od mrtvih, to ni bila le njegova osebna zmaga, ki se nas ne tiče. Sveto 

pismo prikaže Jezusovo vstajenje kot poroštvo, da bo Bog podobno tudi nas iztrgal iz smrti, 

ki nas čaka. Če verujemo, da je Bog obudil Jezusa, smo lahko prepričani, da bo v novo 

življenje obudil tudi tiste, ki verujemo vanj. Zaradi tega imamo kristjani novo gledanje na 

smrt. Smrt za nas ni konec. Onkraj nje se začenja bolj polno življenje z Bogom, kot si ga 

sploh lahko predstavljamo. To ne pomeni, da kristjani na pogrebih ne jokajo in da smrti ne 

vzamejo zares – smrt je še vedno sovražnik. Toda Bog je obljubil, da nas bo rešil iz njenega 

kraljestva, zato se je ni treba več bati.  
 

Potrditev. 

Z obuditvijo od mrtvih je Bog na celotno Jezusovo življenje in učenje dal še zadnji pečat. 

Za prve učence je bilo vstajenje tisti vezni člen, ki je dajal dokončen smisel vsemu, kar je 

Jezus rekel ali naredil. Tako lahko vstajenje pomaga tudi nam.  
 

Jezus živi zdaj 

Vstajenje ni le dogodek, o katerem beremo v knjigi. Jezus živi in lahko ta trenutek spremeni 
naše življenje. Ko kristjani mislimo na Jezusa, se tako ne spominjamo davno umrlega 

junaka, ampak se veselimo v tesnem stiku z živo osebo, ki lahko vpliva na naša dejanja. 
 

Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 


