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BESEDA O BESEDI, Jn 24, 13-35

Ko	je	sédel	z	
njima	za	
mizo,		
je	vzel	kruh,	
ga	
blagoslôvil,		
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	
nama,		
ko	nama	je	
po	poti	
govóril		

in	razlagal	Pisma?«		Še	tisto	uro	sta	vstala	in	se	vrnila	v	Jeruzalem	ter	našla	zbrane	enajstére		
in	tiste,	ki	so	bili	z	njimi.	
(Lk	24,30–33)	
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MORALO	SE	JE	TAKO	ZGODITI	

Razmišljanja	učencev	o	dogajanju	z	Jezusom	lahko	razumemo	tudi	kot	podobo	svoje	notranje	
resničnosti.	 Te	 besede	bi	 iz	 naših	 ust	morda	 zvenele	 tako:	 »Upali	 smo,	 da	 bo	naše	 življenje	
uspelo,	da	bomo	močni	v	besedah	in	dejanjih,	da	bomo	doživeli	uspeh,	da	bomo	nekaj	dosegli	
…	 Toda	 vsi	 načrti	 so	 padli	 v	 vodo:	 nismo	 uspeli,	 vse	 v	 nas	 se	 podira,	 vse	 je	 brezupno,	 vse	
skupaj	nima	več	nobenega	smisla	…«	
Jezus	nam	ne	očita,	ker	 tako	razmišljamo.	Pomaga	nam	 le,	da	bi	 svoje	življenje	dojeli	 v	 luči	
Božje	besede.	Ključ	njegovega	novega	pogleda	se	glasi:	»Mar	ni	bilo	potrebno,	da	je	Kristus	to	
pretrpel	 in	 šel	 v	 svojo	 slavo?«	 (Lk	 24,26).	 Prevedeno	 v	 našo	 situacijo	 bi	 se	 ta	 misel	 glasila	
takole:	»Mar	ni	bilo	potrebno,	da	se	je	z	menoj	to	zgodilo,	da	bo	zame	to	dobro?	Mar	ni	bilo	
potrebno,	da	vse	to	prestaneš,	da	se	osvobodiš	iluzij,	ki	si	si	jih	ustvaril	o	svojem	življenju,	in	
da	se	razviješ	v	podobo,	ki	si	jo	je	Bog	ustvaril	o	tebi?«	
Če	si	vedno	znova	ponavljamo	to	evangeljsko	misel	in	jo	projeciramo	v	svoje	življenje	ter	z	njo	
pogledam	na	svoja	razočaranja,	ranjenosti	v	otroštvu,	v	šoli,	na	nesporazume	in	frustracije	pri	
delu	–	preneham	s	 tarnanjem.	Na	 svoje	 življenje	pogledam	z	novimi	očmi:	 vse	 se	 je	moralo	
tako	zgoditi,	vse	je	bilo	dobro.	Vse	je	služilo	temu,	da	sem	se	razvil	v	osebnost,	kakršno	si	je	
zamislil	 Bog.	 Po	 vseh	 izkušnjah	 v	 življenju	 me	 je	 Bog	 oblikoval	 in	 me	 zgradil	 takšnega,	
kakršnega	si	me	je	v	začetku	zamislil.	Zame	je	ta	Jezusova	misel	postala	ključna,	pomaga	mi,	
da	se	spravim	s	 svojim	življenje.	Ta	misel	nam	pomaga,	da	na	življenje	pogledamo	z	novimi	
očmi.	In	nenadoma	odkrijemo	smisel	sredi	nesmisla,	upanje	sredi	razočaranja,	zaupanje	sredi	
obupa.	
Naj	bo	tudi	nam	v	pomoč	to	vprašanje,	ki	ga	Jezus	danes	postavlja	svojim	učencem.	Vprašaj	se	
ob	vsem,	kar	doživljaš,	ali	je	tvoj	zorni	kot	edina	možnost.		

http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si
http://zupnija-tomaj.rkc.si
mailto:gabrijelvidrih1@gmail.com
mailto:gvidrih@zupnijatomaj.si


In	 glej,	 prav	 tisti	 dan	 sta	 dva	 izmed	 njih	 potovala	 v	 vas,	 ki	 se	 imenuje	 Emavs	 in	 je	 šestdeset	
stadijev	oddaljena	od	Jeruzalema.	Lk	24,13	

Vsi	smo	popotniki	v	Emavs	
Gospod	Jezus,	spomni	se	tiste	hiše	v	Emavsu	 in	tistega	kosa	poti,	ki	vodi	do	vasi,	potem	ko	
zaviješ	s	široke	ceste.	Spomni	se	tistih	dveh	učencev,	ki	si	se	jima	tam	nekega	večera	približal,		
spomni	 se	 njunih	 pobitih	 src,	 spomni	 se	 svojih	 besed,	 ki	 so	 ju	 razvnele,	 spomni	 se	 ognja	 v	
kaminu,	okoli	katerega	ste	posedli	in	od	katerega	sta	vstala	spremenjena,	
tako	da	sta	še	tisto	uro	vstala	in	odšla	neustrašeno	pričevat	o	tvoji	Ljubezni	…Ozri	se	na	nas.		
Glej,	mi	vsi	smo	popotniki	v	Emavs,	vsi	smo	ljudje,	ki	nas	navdaja	žalost	v	mraku	večera,	ko	je	
ugasnilo	upanje.	Kakor	učencema	na	poti	v	Emavs	tudi	nam	često	strah	stiska	srce.	Približaj	se	

nam	 na	 naši	 poti	 in	 tudi	
nam	 s	 svojo	 besedo	
razvnemi	 srca.	 Vstopi	 z	
nami	 in	 sedi	 k	 našemu	
ogn j i š č u ,	 d a	 bomo ,	
p r e v z e t i	 o d	
zmagoslavnega	 veselja,	
tudi	 mi	 hitro	 vstali	 in	 šli	
vsem	 ljudem	 oznanjat	
radost	 in	 bomo	 za	 vedno	
ostali	v	tvoji	Ljubezni.	

ZA	DOBRO	VOLJO	(morda	pa	kdo	to	vseeno	prebral,	čeprav	tiskanih	oznanil	ne	dobite	v	cerkvi)	
Tudi	v	tem	resnem	in	težkem	času	je	prav,	da	se	tudi	nasmejemo:	
1. Nasvet	za	samoizolacijo:	sami	se	ostrižite.	To	vas	bo	dodatno	motiviralo,	da	si	ne	boste	upalii	

iz	hiše	vsaj	še	naslednjih	14	dni.	
2. Po	prvem	maju,	drage	moje,	se	bo	težje	naročiti	k	frizerju,	kakor	na	magnetno	resonanco.	
3. Ali	kdo	ve,	če	se	že	lahko	tuširamo	ali	si	še	še	vedno	samo	umivamo	roke.	
4. Petrček:	končno	je	prišel	čas,	ko	lahko	učiteljico	ugasnem	kar	za	daljincem.	
5. Oglas:	ali	prodaja	kdo	sobno	kolo?	Nujno	ga	rabim	za	v	službo.	
6. Imam	 sosedo,	 ki	 se	 pogovarja	 s	 svojim	mačkom,	 kot	 da	 bi	 jo	 razumel.	 Ko	 sem	 to	 povedal	

svojemu	psu,	sva	umirala	od	smeha.	
7. Pridemo	iz	nakupovalnega	centra,	snamemo	maske…Gledam…žena	ni	moja.	
8. Govori	 se,	 da	 bodo	 vsi	 možje,	 ki	 v	 izolaciji	 s	 svojimi	 ženami	 preživijo,	 dobili	 status	 vojnih	

veteranov…Ve	kdo	kaj	o	tem…	ali	so	to	preverjene	informacije?	
9. Sem	šel	pozvonit	na	vhodna	vrata,	ker	je	dober	občutek,	ko	dobiš	obiske.	
10.	Kako	imam	ljubečo	ženo.	Ponoči	sem	se	zbudil	in	mi	je	držala	povšter	čez	obraz,	da	se	ne	bi	

okužil	s	korono.	
11.Če	 v	 teh	 dneh	 vidite	 soseda	 s	 flašo	 v	 roki,	 se	 ne	 prenaglite	 -	 on	 ne	 pije,	 temveč	 nalaga	

antivursni	program	
12.	Naš	pes	se	je	začel	skrivati	pred	nami…vsak	od	nas	ga	želi	2x	na	dan	peljati	na	sprehod.	

27.04.2010	
PONEDELJEK		
Hozana	Kotorska,	opatinja

KAPELA 								19.00 ++BENČIČ in TAVČAR, Tomaj 19 

28.04.2020	
TOREK		
Peter	Chanel,	duhovnik,	mučenec

KAPELA

							
						19.00	
					

++TAVČAR, Križ 268 

29.04.2020	
SREDA	
Katarina	Sienska,	dev.	c.uč.,	
sozavetnca	Evrope

KAPELA

						

													
							19.00	 + HENDRIK in LOJZKA FILIPČIČ, Tomaj 

64a 

30.04.2020	
ČETRTEK		
Pij	V.,	papež

KAPELA
		
						19.00	
						

V ČAST SV. DUHU, TOMAJ 7 

01.05.2020	
PETEK	
Jožef	Delavec,	praznik

KAPELA 							19.00 PO NAMENU OREL, Tomaj 112 

02.05.2020	
SOBOTA	
Atanazij,	škof	in	c.	ućitelj

		
				

03.05.2020	
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Nedelja	Dobrega	Pastirja

TOMAJ
				
						

									9.00				
					

ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED ZASEBNIH SV. MAŠ V KAPELI

Dva	na	poti	v	Emavs	s	potrtim	srcem.	
Verjela	 sta	 v	 dogodivščino,	 pa	 se	 je	 vse	 končalo	 v	
temini	nekega	groba.	
»Mi	pa	smo	upali,	da	 	…«	Prej	sta	hodila	za	čudovitim	
človekom,	 katerega	 besede	 in	 dejanja	 so	 bila	 nekaj	
novega	 in	 ki	 je	 obljubljal	 drugačno	 življenje.	 Dvignila	
sta	 pogled	 z	 zemlje,	 da	 bi	 občudovala	 neko	 novo	
obzorje.	Toda	vsega	je	bilo	konec	med	zasmehovanjem	
množice		
v	temini	nekega	groba.	Zdaj	se	vrača	običajno	življenje,	
brez	 sanj,	brez	 iluzij.	Kolikokrat,	Gospod,	 sem	 tudi	 jaz	
na	poti	v	Emavs	s	potrtim	srcem,	ko	v	meni	ni	več	ne	
sanj	ne	iluzij?	V	takih	trenutkih,	Gospod,	se	mi	približaj	
in	hodi	 z	menoj.	 	V	 takih	 trenutkih,	Gospod,	upočasni	
svoj	 čvrsti	 korak	 vstalega	 in	 ga	 uravnaj	 z	 mojo	
utrujenostjo.	

DUHOVNA MISEL


