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+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. – Amen.

O, pridite, stvari, kaj, glejte, se godi:
edini božji Sin strašno za nas trpi.

Usmiljeni Bog! Poglej na svet, danes vsi trpimo zaradi nalezljivega virusa.
Zato, ti danes darujem to pobožnost in premišljevanje križevega pota, za vse,
ki so zboleli, za vse, ki za bolne skrbijo, pa tudi zase, za svojo vero, da me
strah in obup ne bosta premagala. Usmili se nas usmiljeni Bog, ter izkaži nam
usmiljenje, čeprav ga zaradi svojega življenja in svojih dejanj ne zaslužimo,
vendar se hočemo poboljšati. Usmili se nas o Bog, usmili se nas!
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1. POSTAJA: JEZUSA OBSODIJO
Razbičan, zapljuvan in kronan, zasramovan
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Tisti čas jim je Jezus dejal : »Tako?
Tudi vi nimate pameti? Mar ne
razumete,
da
človeka
ne
more
omadeževati nič, kar pride vanj od
zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak
v želodec, in se nato izloči v greznico?«
In govoril je: »Kar pride iz človeka, to
ga omadežuje. Od znotraj namre č, iz
človekovega srca, prihajajo hudobne
misli, nečistovanja, tatvine, umori,
prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača,
razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje,
napuh, nespamet. Vse te hudobije
prihajajo od znotraj in omadežujejo
človeka.« (Mr 7,18-19.21-23).
Ta virus deluje kot obtožnica, našemu sodobnemu načinu življenja, kajti prizadeti smo v svojem
ugodju. Okrnjeni smo v svojem življenju in delovanju, kakor je bil okrnjen Jezus pred Poncijem
Pilatom. Jezus pa je bil nedolžen, kakor tudi danes mnogi nedolžni obolevajo in umirajo,
nedolžni morajo delati preko svojih zmožnosti. In se truditi za zdravje in rešitev mnogih, kakor
se je Jezus potrudil, da bi bil odrešitev za mnoge.
Jezus, usmili se vseh, ki jih je zadela obtožnica okužbe z virusom. Usmili se vseh, ki so
obsojeni, da pomagajo bolnim in varujejo nas zdrave. Jezus, usmili se nas in nam pomagaj izpiti
ta grenki kelih do konca.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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2. POSTAJA: JEZUS VZAME SVOJ KRIŽ NA RAME
Glej, križ mu nalože, na ranjene rame:
objame ga voljno in nese vseh dolge.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Ko so se prepeljali na drugo stran, so
prišli na kopno, v Genezaret. Ljudje
tistega kraja so ga prepoznali. Poslali
so po vsej tisti okolici in privedli
predenj vse bolnike. Prosili so ga, da bi
se samo dotaknili roba njegove obleke,
in tisti, ki so se ga dotaknili, so bili
rešeni. (Mt 14,34-36)

Jezusu niso rekli, nas se križa samo dotakne. Moral ga je vzeti na svoje ranjene rame. Mnogi
pa so se Jezusa samo dotaknili pa so ozdraveli. In mnogi so se samo dotaknili nekoga in so
zboleli. Dovolj je zgolj dotik: da se človek reši ali pa pogubi. Živimo v času hitrih, mimobežnih
dotikov, ki največkrat nič ne pomenijo in se jih niti ne zavedamo. Ne vemo koga vse smo se
dotaknili od koga vse smo se okužili in koga vse še bomo okužili. Samo dotik je potreben, pa
se človek pogubi ali reši. Jezus pa se je oklenil svojega križa, križa na katerem bo Odrešil svet.
In velik križ je nekoga se iskreno dotakniti, z željo po dobrem.
Jezus, usmili se vseh, ki se morajo v teh časih dotikati drugih ljudi, nepoznanih, nevednih, zato
da bi jih ozdravili. Vzeti morajo ta križ na svoja ranjena, utrujena ramena. Usmili se pa tudi
nas, da bomo tudi mi prijeli za križ telefona in poklicali, se dotaknili tudi tistih, ki niso po naših
standardih, pa vemo, da so sami in osamljeni.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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3. POSTAJA: JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM
Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh,
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Jezus je odšel od tam in se umaknil v
tirsko in sidónsko pokrajino. In glej,
prišla je kánaanska žena iz tistih krajev
in vpila: »Gospod, Davidov sin, usmili
se me! Mojo hčer zelo mučijo demoni.«
Vendar ji ni odgovoril niti besede.
Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga
prosili: »Odpravi jo, ker vpije za
nami.« Odgovoril je in dejal: »Poslan
sem le k izgubljenim ovcam Izraelove
hiše.« Prišla je, padla predenj in rekla:
»Gospod, pomagaj mi!« Odgovoril ji je
in dejal: »Ni lepo jemati kruh otrokom
in ga metati psom.« Ona pa je rekla:
»Tako je, Gospod, pa vendar t udi psi
jedo od drobtinic, ki padajo z mize
njihovih gospodarjev.« Tedaj je Jezus
odgovoril. Rekel ji je: »O žena, velika
je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor
želiš!« In njena hči je ozdravela tisto
uro. (Mt 15,21-28)
Kako ponižujoče je pasti. In Jezus je padel. Prvič. In ne zadnjič. Kako ponižujoče je pasti, pred
nekom za katerega veš, da je gospodar. Toda zgolj ponižen padec pred gospodarjem prinese
rešitev. Jezusova vera je bila velika, zato je lahko padel pred gospodarjem sveta. Vera
kanaanske žene je bila velika, zato je lahko padla pred Gospodarjem. Kakšna je naša vera?
Jezus, ti danes padaš v okuženih in bolenih. Jezus, ti danes padaš v vseh tistih, ki ne zmorejo
najti zdravila. Jezus, ti danes padaš z nami vsemi, ki vijemo roke zaprti v stanovanja in domove,
ker pač ne moremo početi vse tisto, kar običajno počnemo. Usmili se nas vseh, daj nam vero,
daj nam smisel, da bomo lahko vstali in nadaljevali življenje.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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4. POSTAJA: JEZUS SREČA SVOJO MATER
O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin,
bridkosti meč ji gre do srca globočin.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.

Ko sta ga zagledala, sta bila
presenečena in njegova mati mu je
rekla: »Otrok, zakaj si nama tako
storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo
iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me
iskala? Mar nista vedela, da moram biti
v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar
nista razumela besed, ki jima jih je
rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel
v Nazaret ter jima je bil pokoren. In
njegova mati je vse, kar se je zgodilo,
shranila v svoj em srcu. Jezus pa je
napredoval v modrosti, rasti in milosti
pri Bogu in pri ljudeh . (Lk 2,48-52)

Kaj vse mora človek prestati, a najhuje je, ko te skrbi za tistega, ki je središče tvojega srca in
življenja. Marijo je velikokrat stiskalo pri srcu zaradi Jezusa, a globoko v sebi se je zavedala
Jezusovega poslanstva, četudi ga ni vedno razumela. Zato mu je vedno tiho sledila in ga zgolj
s svojo prisotnostjo podpirala. Kdor ljubi, ne potrebuje besed.
Jezus, tiho sledimo poročilom in dogajanju od izbruha virusa do danes. Skrbi nas za mnoge
sorodnike, prijatelje, sodelavce. Naj začutijo Marijino prisotnost in spremstvo skozi težave
življenja.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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5. SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU KRIŽ NOSITI
Omagal Jezus je od teže križeve;
o Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se!
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Ko je prišel v Kafarnáum, je stopil k
njemu stotnik in ga prosil ter govoril:
»Gospod, moj služabnik leži doma
hrom in hudo trpi.« Jezus mu je rekel:
»Pridem in ga ozdravim.« Stotnik pa
mu je odgovoril: »Gospod, nisem
vreden, da prideš pod mojo streho,
ampak samo reci besedo in moj
služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam
sem pod oblastjo in imam vojake pod
seboj ter rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in
drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu
služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« Ko je
Jezus to slišal, se je začudil in rekel
svojim spremljevalcem: »Resnično,
povem vam: Pri nikomer v Izraelu
nisem našel tolikšne vere! Povem vam,
da jih bo veliko prišlo z vzhoda in
zahoda in bodo sedli za mizo z
Abrahamom, Izakom in Jakobom v
nebeškem kraljestvu . Sinovi kraljestva
pa bodo vrženi ven v najzunanjejšo
temo; tam bo jok in škripanje z zobmi.«
Stotniku pa je Jezus rekel: »Pojdi, in
kakor si veroval, naj se ti zgodi!« In
služabnik je ozdravel tisto uro . (Mt 8,513)
Prijatelji so postajali tujci, a zaradi virusa tujci postajajo prijatelji. Bolezen je dala služabniku
prijatelja stotnika, križ je dal Jezusu prijatelja Simona. Komu bom jaz zaradi virusa postal
prijatelj?
Križ virusa lahko ločuje, lahko pa tudi združuje, je če vsaj malo pripravljenosti z ene ali druge
strani. Jezus, danes se ti dajem v uporabo – napravi me prijatelja nekomu, ki doma, v
osamljenosti obupuje.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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6. POSTAJA: VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT
S prtom Veronika obriše Jezusa,
zato ji da spomin obličja svetega.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Šest dni pred pasho je Jezus prišel v
Betanijo, kjer je bil Lazar, ki ga je
Jezus obudil od mrtvih. Tam so mu
pripravili večerjo; Marta je stregla,
Lazar pa je bil eden izmed tistih, ki so
bili z njim pri mizi. Tedaj je Marija
vzela funt dragocenega dišavnega olja
iz pristne narde, mazilila Jezusu noge
in mu noge obrisala s svojimi lasmi.
Hiša se je napolnila z vonjem po
dišavnem olju. Juda Iškarijot, eden
izmed njegovih učencev, ki ga je
pozneje izdal, je rekel: »Zakaj tega olja
ne bi prodali za tristo denarijev in te
dali ubogim?« Tega pa ni rekel, ker bi
skrbel za uboge, ampak ker je bil tat;
imel je namreč denarnico in si je
prilaščal, kar so dajali vanjo. Jezus je
rekel: »Pusti jo, naj ga prihrani za moj
pogrebni dan. Uboge imate namreč
vedno med seboj, mene pa nimate
vedno.« (Jn 12,1-8)
Sočutje deluje ne glede na družbeno-socialne-politične in verske opredelitve. Sočutje je
univerzalno, kakor je univerzalna ljubezen. Kakor je bila ljubezen žene, ki je mazilila Jezusove
noge in jih brisala s svojimi lasmi. Učenci so bili nejevoljni, ker niso razumeli, da lahko vsak
ljubi in je ljubljen, da je vsak lahko sočuten in sočutje prejme.
Usmiljeni Jezus, pomagaj nam, da nas ta virusna epidemija poveže. Omehčaj naša srca da bomo
ljubili in bili ljubljeni, da bomo sočutni in sočutje sprejeli. Naj si upamo maziliti noge vseh
bolnih, trpečih, izmučenih, izgorelih.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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7. JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM
Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet;
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.

Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med
Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v
neko vas, mu je prišlo naproti deset
gobavih mož. Od daleč so se ustavili in
na ves glas govorili: »Jezus, Učenik,
usmili se nas!« Ko jih je zagledal, jim
je rekel: »Pojdite in pokažite se
duhovnikom!« In med potjo so bili
očiščeni. Ko je eden izmed njih videl,
da je bil ozdravljen, se je vrnil in z
močnim glasom slavil Boga. Padel je na
obraz pred njegove noge in se mu
zahvaljeval; in ta je bil Samarijan.
Jezus pa je odgovoril: »Mar ni bilo
deset očiščenih? Kje pa je onih
devet? Ali ni bilo nobenega drugega,
da bi se vrnil in počastil Boga, razen
tega tujca?« In rekel mu je: »Vstani in
pojdi! Tvoja vera te je rešila.« (Lk 17,1119
Jezus je padel drugič pod križem. Ozdravljeni gobavec pa je padel pred Jezusa v znak
hvaležnosti. Jezus je moral drugič pasti pod križem, da bomo mi začutili hvaležnost nad tem,
da je Jezus za nas padel.
Zaradi epidemije virusa vsak dan pade velika množica ljudi. Padejo bolni zaradi bolezni.
Padejo tisti, ki za bolne skrbijo zaradi izčrpanosti. Jezus globoko sočustvuje z njimi. Toda
Jezus ne obleži. Jezus vstane. Jezus, pomagaj vstati bolnim, pomagaj vstati vsem, ki padajo
zaradi izčrpanosti.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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8. POSTAJA: JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE
Usmiljene žene, ne jokajte za me,
le zase in svoj rod točite zdaj solze.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.

Ko je v soboto prišel na obed v hišo
nekega prvaka med farizeji, so ga ti
opazovali. In glej, pred njim se je
znašel neki človek, ki je imel vodenico.
Jezus je nagovoril učitelje postave in
farizeje: »Ali je dovoljeno v soboto
zdraviti ali ne?« Oni pa so molčali. In
prijel je bolnika, ga ozdravil in
odslovil. Njim pa je rekel: »Komu
izmed vas bo sin ali vol padel v vodnjak
in ga ne bo takoj, na sobotni dan,
potegnil ven?« In na to mu niso mogli
odgovoriti. (Lk 14,1-6)

Ozdravljenje prihaja iz usmiljenja. S tem, ko se je Jezus usmilil Jeruzalemskih žena in jih tolažil
jih je ozdravil. Ozdravil jih je njihovega strahu, njihove tesnobe, njihove nemoči. In to v času,
ki je bil najbolj neprimeren – v času svojega križevega potu.
Jezus, naj ne iščemo primernega časa, za sočutje, temveč naj tolažimo, ko sami iščemo tolažbo,
kakor si tolažil ti, ko si bil najbolj potreben tolažbe.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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9. POSTAJA: JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM
Zveličar omedli, pod križem spet leži;
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.

Ko so bili zbrani v Galileji, jim je Jezus
rekel: »Sin človekov bo izročen v
človeške roke in ga bodo umorili, a
tretji dan bo obujen.« In zelo so se
užalostili. (Mt 17,22-23)

Žalost je Jezusov tretji padec. Žalosten, ker bo moral kmalu umreti. Žalosten, zaradi greha,
žalosten zaradi vsega trpljenja, ki ga človeški rod prestaja. Iz popolne žalosti je padel, ker je že
videl pred seboj Golgoto, kjer bo moral umreti.
Slutnja temačne prihodnosti nas lahko zelo užalosti. Morda ni najhuje ta epidemija, morda nas
bolj skrbi kaj bo, če bo, ko bo, enkrat tega konec. Ta žalost nas lahko tako stre, da nemočni
obležimo na poti življenja. Toda poglejmo Jezusa, Jezus je vstal in šel naprej, četudi se zdi,
temačni prihodnosti naproti.
Jezus, zaradi tebe bom vstal, četudi pod padel pred mračno prihodnostjo, ki me čaka. Vem
Jezus, da na koncu ni Golgota, temveč slava velikonočnega jutra. Jezus pomagaj vsem, ki so
zaradi žalosti pred prihodnostjo padli in nemočni ležijo na tleh. Pomagaj jim vstati in iti skupaj
s teboj v slavo velikonočnega jutra.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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10. POSTAJA: JEZUSA SLEČEJO
Ko pride na goro, obleko mu vzemo
in za dolge sveta še žolča mu dajo.

Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
In ko je to rekla, je odšla in poklicala
Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je
dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko
je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla
naproti. Jezus še ni prišel v vas; še
vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla
naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej
v hiši in jo tolažili, so videli, da je
Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili
so torej za njo, ker so mislili, da je šla
h grobu, da bi tam jokala. Marija je
prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je
zagledala, mu je padla k nogam in mu
rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi
moj brat ne umrl.« Ko je Jezus videl, da
joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli
z njo, je bil v duhu pretresen in se je
vznemiril. In dejal je: »Kam ste ga
položili?« Rekli so mu: »Gospod, pr idi
in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so
tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel
rad.« (Jn 11,28-35)
Epidemija nas je slekla pred očmi vsega sveta. Pokazala je vso naše bogastvo, ki je v bistvu vsa
naša revščina. Pokazala je, kako smo kljub vsemu napredku, kljub vsem, kar smo in kar imamo
popolnoma nemočni. Jezus se zaveda te naše nemoči in skupaj z nami joče. Joče, ker ve kako
daleč smo od njega.
Jezus, ne joči zaradi nas, ko bi vendar mi morali jokati zaradi sebe: »Gospod, ko bi bil ti tukaj,
mi ne bi zboleli, naši prijatelji, sorodniki in znanci ne bi trpeli.« Epidemija je slekla lažno
predstavo in pokazala, kako daleč smo od tebe, ljubi Jezus. Dovoli, naj vsaj malce pokrijemo
goloto, ki jo je epidemija razkrila, ko skušamo poglobiti svojo vero v Tebe.

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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11. POSTAJA: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ
Na križ ga polože, razpno roke, noge
in ostri mu žeblji spet rane narede.

Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Ko so prišli k množici, je nekdo stopil
k njemu, se vrgel pred njim na kolena
in rekel: »Gospod, usmili se mojega
sina! Božjasten je in hudo trpi. Večkrat
pade v ogenj in večkrat v vodo.
Privedel sem ga že k tvojim učencem,
pa ga niso mogli ozdraviti.« Jezus je
odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod!
Do kdaj bom pri vas? Do kdaj vas bom
prenašal? Privedite mi ga sem!« Jezus
mu je zapretil in demon je šel iz njega;
deček pa je bil od tiste ure zdrav. Tedaj
so se učenci približali Jezusu in mu na
samem rekli: »Zakaj ga mi nismo mogli
izgnati?« »Zato, ker imate malo vere,«
jim je dejal. »Resnično, povem vam: Če
bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi
rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹,
in se bo prestavila in nič vam ne bo
nemogoče.« (Mt 17,14-20)
Jezus se ni pustil pribiti na križ iz užitka. Jezus se je dal pribiti na križ zaradi vere v svojega
Nebeškega Očeta. Mnogi pa so danes zaradi epidemije pribiti: na bolniško posteljo, na
ogrožanje lastnega življenja, ko skrbijo za bolne, v karanteno in osamljenost stanovanja ali
doma.
Jezus usmili se nas in nam daj tako močno vero, da se bomo pustili prostovoljno pribiti na križ
karantene, na križ bolniške postelje, na križ strežbe in skrbi za bližnje. Daj nam tako močno
vero, da bomo zmogli prenesti to zunanjo in notranjo bolečino epidemije.

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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12. POSTAJA: JEZUS UMRE NA KRIŽU
Na križu Bog visi in sveta teče kri;
za nas umira Bog, žalujte vse stvari
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.
Kakšen ugled bi imeli, če bi
potrpežljivo prenašali kazen za to, za
kar ste se pregrešili? Je pa pred Bogom
hvalevredno, če delate dobro in če
potrpežljivo prenašate bridkost. Saj ste
bili vendar za to poklicani. Saj je tudi
Kristus trpel za vas in vam zapustil
zgled, da bi hodili po njegovih
stopinjah, on, ki ni storil greha in ni
bilo zvijače v njegovih ustih. Ko so ga
sramotili, ni vračal sramotenja, ko je
trpel, ni grozil, ampak je vse prepuščal
njemu, ki sodi pravično. Sam je na
svojem telesu ponesel naše grehe na
les, da bi mi grehom odmrli in živeli za
pravičnost. Po njegovih ranah ste bili
ozdravljeni. (1 Pt 2,20-24)

Čas epidemije je čas velike bridkosti. Ne umiramo samo telesno, umira naše vsakdanje
življenje. Umirajo naše navade, razvade, tradicije. Najbrž bo potrebno umreti vsemu, čemur
smo bili navajeni. Toda smrt ni konec je le začetek. Gosenica umre a rodi lep metuljček. Jezus
umre na križu zaradi našega greha, zaradi naše sebičnosti, zaradi naše nečloveškosti. A z
Jezusom lahko vstanemo tudi v novo življenje. Umiranje je spreobrnjenje.
Jezus, strah nas je umiranja. Strah nas je sprememb, strah nas je, da ne bo nič več tako kot je
nekoč bilo. Strah nas je, da bomo izgubili zemeljske ugodnosti. Preženi strah iz naših src, o
usmiljeni Jezus. Pomagaj nam delati dobro in s potrpežljivostjo prenašati bridkosti epidemije,
da nas bo naša vera v tvoje vstajenje spremenila v novega človeka.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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13. POSTAJA: JEZUSA POLOŽIJO MARIJI V NAROČJE
O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa,
objemlješ zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.

Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska
in je sobotni dan hodá oddaljena od
mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli
v mesto, so stopili v gornje prostore
hiše, kjer so se zadrževali: Peter in
Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž,
Bartolomej in Matej, Al fejev sin Jakob
in Simon Gorečnik ter Jakobov sin
Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v
molitvi z ženami in z Jezusovo materjo
Marijo in z njegovimi brati . (Apd 1,12-14)

Jezusovo zemeljsko življenje se prične in konča z Marijo. In vendar se Jezusovo spremenjeno
življenje nadaljuje z Marijo. Marija je vedno prisotna. Je tu in tam in je prisotna tudi tukaj.
Skupaj z nami vztraja v binkoštni dvorani in skupaj z nami moli in čaka, na Jezusovo razodetje.
Mariji v roke položijo mrtvega Jezusa. Tudi jaz polagam v tvoje roke, o Marija, svoje telo in
svoje življenje, telesa in življenja vseh, ki nas je epidemija prizadela. Sprejela si Jezusovo
izmučeno telo v svoje roke, sprejmi tudi naša telesa in naša življenja in nas pripravi na
Vstajenje.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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14. POSTAJA: JEZUSA POLOŽIJO V GROB
Bridko objokovan je Jezus v grob dejan;
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem sveti odrešil.

Upanje pa ne osramoti, ker je Božja
ljubezen izlita v naša srca po Svetem
Duhu, ki nam je bil dan. Kajti ko smo
bili še slabotni, je Kristus v času, ki je
bil za to določen, umrl za brezbožne.
Težkó namreč, da bi kdo umiral za
pravičnega: morda bi si kdo š e upal
umreti za dobrega. Bog pa izkazuje
svojo ljubezen do nas s tem, da je
Kristus umrl za nas, ko smo bili še
grešniki. (Rim 5,5-8)

Trenutne bridkosti zaradi epidemije, so bridkosti, ki so nas zadele v telo in dušo in skorajda
smo položeni v grob. Toda Jezusov grob je kraj upanja, ker je v grobu vse končano: ni več
bolečine, nič več žalosti, ni več trpljenja. Tudi epidemija se bo prej ali slej končala. Zato na
koncu vedno ostane upanje, da bo možnost za nov začetek.
Usmiljeni Bog, odpri nam oči, da bomo zmogli videti, da bomo zmogli kljub epidemiji videti
dobroto. Pomagaj nam, da bomo v Jezusovem grobu pustili vse posledice bolečine, žalosti in
trpljenja, da bomo resnično svobodni lahko s Kristusom vstali v novo življenje.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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