
VELIKA NOČ 

 

 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik, ker se na ta dan 

spominjamo največjega čudeža in temelja naše vere, to je vstajenje 

Jezusa Kristusa od mrtvih. 

To skrivnost lahko razumemo samo v moči vere, ki pa je božji dar. Čeprav 
poznamo veliko oprijemljivih dokazov za Jezusovo vstajenje, pa je ta 

čudež tako velik, da ga lahko dojamemo le po božji milosti, vzgoji in 

osebni duhovni poti. 

Jezus nas je s trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da naša grešnost 

(greh) nima zadnje besede. S svojo smrtjo nam je podelil milost 
(možnost), da s svobodno voljo izbiramo dobro ali slabo. Daje nam 

možnost, da lahko vsak od nas v odločitvi za dobro v polnosti živi prejete 

talente ter dokazuje, da je življenje z Bogom večje od smrti. 



Ko je Jezus živel na Zemlji, je večkrat napovedal, da bo umrl in potem 
tudi vstal od mrtvih (Mt 16, 21-28; Mr 8, 31-9; Lk 9, 22-27; Mt 17, 22-

23; Mr 9, 30-32; Mt 20, 17-19; Mr 10, 32-34; Lk 18, 31-34 …). S svojim 
vstajenjem nam je želel povedati, da bomo po smrti tudi mi živeli. Če se 

bomo na Zemlji trudili z vsemi močmi delati dobro in prav, nas po smrti 

čakajo nebesa, kjer bo življenje še velikolepše. 

Kristjani verujemo v Jezusovo vstajenje, ker so o tem povedali ljudje, ki 
so ga videli po njegovi smrti (vstajenju) in jim je z očitnimi znamenji 

dokazal, da je res on (Mt 28, 1-20; Mr 16, 1-18; Lk 24, 1-49; Jn 20, 1-
21,25).  Njegovi učenci (evangelisti), pa so to zapisali v Sveto pismo, da 

bi se po njem tudi mi naučili pravilno živeti in se veselili življenja, ki nas 

čaka po smrti. 

ALELUJA 
Velika noč je praznik veselja in upanja. Ker kristjani verujemo v to, da 

bomo po smrti živeli v ljubezni in veselju v nebesih, se tega tudi veselimo. 

Veselje kristjani izražamo z vzkliki Aleluja, ki izhaja iz hebrejske besede in 

pomeni Slavite Boga! 

Alelujo pojemo pred evangelijem, ki je veselo oznanilo, je naš zemljevid 

poti do nebes. 

Aleluja je star bogoslužni vzklik v čast in hvalo Bogu in se pogosto nahaja 

na začetku in koncu psalmov. 

Veselje ob veliki noči je težko izraziti z eno samo besedo, zato se aleluja 
večkrat ponavlja kot refren. Pred največjim Jezusovim čudežem, 

vstajenjem od mrtvih, človeške besede ne zadoščajo. Petje aleluje je 
podobno vriskanju planinca v gorah, ki se na tak način veseli čudovitega 

sončnega vzhoda. Občutij srca ne pove z besedami ampak jih izrazi z 

vriskanjem.   

 


