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6. VELIKONOČNA NEDELJA 

BESEDA O BESEDI, Jn 14, 15-21

Tisti	čas	je	rekel	Jezus	svojim	učencem:	»Če	me	ljubite,	boste	spolnjevali	moje	zapovedi;	jaz	
pa	bom	prosil	Očeta	 in	dal	 vam	bo	drugega	Tolažnika,	 da	bo	ostal	pri	 vas	 vekomaj:	Duha	
resnice,	 ki	 ga	 svet	 ne	more	 prejeti,	 ker	 ga	 ne	 vidi	 in	 ne	 pozna.	 Vi	 ga	 poznate,	 ker	 ostaja	
pri	vas	in	bo	v	vas.	Ne	bom	vas	zapústil	sirot,	prišel	bom	k	vam.	Še	malo	in	svet	me	ne	bo	več	
videl,	vi	pa	me	boste	videli,	ker	jaz	živim	in	živeli	boste	tudi	vi.	Tisti	dan	boste	spoznali,	da	
sem	jaz	v	Očetu	in	vi	v	meni	in	jaz	v	vas.	Kdor	ima	moje	zapovedi	in	se	jih	drži,	ta	me	ljubi;	
kdor	 pa	me	 ljubi,	 tega	 bo	 ljubil	moj	 Oče,	 in	 tudi	 jaz	 ga	 bom	 ljubil	 in	 se	mu	 razodél.«	 )Jn	
14,15-21)
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Cerkev	–	učiteljica	življenja?	

Včasih	smo	rekli,	da	je	zgodovina	učiteljica	življenja.	Res	je,	samo	dejstvo	je	tudi,	da	zgodovino	
pišejo	zmagovalci,	če	si	prikrajajo	dokumente	pa	sploh.	Torej	ne	samo	»povej	mi	kaj	bereš«	
marveč	 tudi	 »kako	bereš...in	 povem	 ti	 kdo	 si«.	 V	 tem	 smislu	bo	 zagotovo	 velikega	pomena	
odprtje	vatikanskih	arhivov,	ki	že	osvetljujejo	“sivo”	preteklost.		
Ampak	pojdimo	k	evangeliju.	»Še	malo	in	svet	me	ne	bo	več	videl...«	Med	apostoli	je	zavladal	
strah,	 zaprli	 so	 se	 v	 karanteno.	 Tako	 kot	mi.	Molčali	 so,	molili	 in	 čakali,	 kaj	 se	 bo	 zgodilo.	
Potem	 nenadoma	 pride	 Gospod	 in	 jim	 naroča:	 »Pojdite	 ven,	 krščujte,	 odpuščajte	 grehe,	
sporočite,	da	sem	živ	in	da	sem	z	vami....«	Naročilo,	ki	velja	tudi	nam	v	sedanjem	trenutku.	Ven	
iz	 osebne	 karantene	 in	 pojdimo	 za	 tem	 »tujcem«,	 ki	 ga	 srečata	 učenca	 na	 poti	 v	 Emavs	
(duhovna	karantena)	nazaj	v	Jeruzalem	(pot	oznanjevanja	in	pričevanja	osebne	vere).	
To	se	na	poseben	način	dogaja	tudi	današnje	dni.	Koliko	pobud	preko	elektronskih	medijev,	
socialnih	 omrežji,	 medosebna	 mediacija.	 Ta	 je	 pomembna.	 Očitno	 je	 treba	 izkusiti	 neko	
pomanjkanje,	da	dojamemo	njeno	vrednost.	Odnos	je	sam	po	sebi	mediacija.	Brez	tega	bi	se	
čustvene	vezi	razrezale,	vezje	bi	se	prekinilo	in	vse	bi	se	ustavilo.		
To	 je	 bila	 temeljna	 izkušnja	 apostolov,	 ko	 je	 Gospod	 napovedal,	 da	 jih	 bo	 zapustil,	 ampak	
povejmo	 še	 to:	 »Ne	 bom	 vas	 zapustil	 sirot...«	 Tu	 je	 sedaj	 obljuba	 Svetega	 Duha,	 ki	 pa	 bo	
prinesla	 čisto	 nekaj	 drugega.	 Vse	 lepo	 in	 prav,	 ampak	 ljudje	 potrebujemo	 še	 nekaj	 več,	
potrebujemo	»fizični	 stik«.	Ta	fizični	 stik	 je	evharistija,	 je	 Jezus	v	Najsvetejšem	zakramentu.	
Duhovno	 ne	more	 nadomestiti	 fizičnega.	 Fizično	 pa	 lahko	 prinese	 tudi	 duhovno	 dimenzijo.	
Primanjkuje	 nam	 temeljnih	 posredovanj,	 ki	 so	 v	 resnici	 fizična	 razmerja,	 ko	 si	 lahko	
pogledamo	 iz	 oči	 v	 oči	 in	 ne	 skozi	 zaslon	 osebnega	 računalnika	 ali	 pametnega	 telefona.		
Gospod	 nam	govori	 s	 drugimi	 besedami.	 Evangelij	 ni	 samo	 zgodba	 o	 tem,	 kar	 so	 doživljali	
enajsteri.	 Lahko	 rečemo,	da	 je	današnji	 zapis	 aktualen	prav	 v	 tej	 čudni	 situaciji	 raznoraznih	
medijskih	sporočil,	ki	nam	ponujajo	toliko	resnic,	kolikor	je	mnenj	in	seveda	stojimo	za	tem,	
kar	se	nam	zdi,	da	je	prav.	Kaj	pa	je	resnica,	je	težko	izluščiti.		
Torej...	 fizični	 odnosi	 so	 smiselni	 le,	 če	 pomenijo	 vez,	 ki	 ni	 samo	 fizična,	 ker	 lahko	 prinese	
samo	užitek	 v	užitek.	 Je	 lahko	 tudi	 vzvišen,	 seveda,	 toda	ko	užitek	mine,	 ga	ni	 več,	 ker	nič	
drugega	ni	bilo	kot	užitek.	Zato	pravi	Gospod:	»prav	je	da	grem,	sicer	Tolažnik	ne	bo	prišel	k	
vam...«	Jezusova	fizična	prisotnost	med	apostoli	je	sprožila	močan	odnos,	a	ni	bila	dovolj,	da	
bi	 se	 pozneje	 vzpostavila	 evangeljska	 duhovna	 pričujočnost.	 Prav	 prisotnost	 Duha	 je	
zagotovilo	stabilne	vezi,	ki	je	fizična	prisotnost	ne	bo	nikoli	nadomestila.	To	dobro	vedo	zvesti	
zakonci.	Tudi,	 če	niso	fizično	prisotni	med	njimi	vlada	duhovna	vez,	ki	nikoli	ne	mine	 in	gre	
preko	groba.	Ali	 je	 to	samo	spomin	 in	domišljija?	Če	so	samo	telesa	brez	duha,	potem	je	to	
res.	Prav	po	Duhu	so	naša	telesa	tudi	Božja	podoba.	Telo	ni	lupina,	nekakšna	hiša	duha.	Brez	
Duha	ni	telesa,	 je	samo	lupina.	S	krstom	in	Svetim	Duhom	smo	bili	zaznamovani	za	kraljevo	
duhovstvo	 in	 svet	 narod,	 pridobljeno	 ljudstvo.	 Smo	 občestvo	 Ljubljenih	 v	 Gospodu.	 A	
potrebujemo	 zato	Besedo,	 ki	 oživlja.	 Zaradi	Besede	 je	 Cerkev	učiteljica	 življenja,	 edinstevni	
dokument,	ki	ga	pa	lahko	sprejmemo	samo	v	moči	vere,	ki	jo	nenehno	oživlja	Gospodov	Duh,	
ki	je	“Duh	resnice,	ki	ga	svet	ne	more	prejeti,	ker	ga	ne	vidi	in	ne	pozna”…”vi	pa	ga	poznate,	
ker	ostaja	pri	vas	in	bo	v	vas”.	Kakšno	zagotovilo	Jezusove	nenehne	aktualizacije,	zagotovilo	
njegove	nenehne	ljubezni	in	razodevanja.	To	naj	se	dogaja	v	nas	samih	in	občestvih	Ljubljenih,	
pa	čeprav	bo	to	vedno	manjša	čreda,	a	sposobna,	da	hodi	po	poti	apostolov.
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Preljubi,	Gospoda	Kristusa	slavite	v	svojih	srcih.	Vselej	bodite	vsakomur	pripravljeni	odgovoriti,	
če	vas	vpraša	za	razlog	upanja,	ki	je	v	vas.	(1	Pt	3,15)	

Nevednost	ljudi	o	vprašanjih	krščanske	vere	je	naravnost	nedoumljiva.	
Zdi	se,	da	leta	župnijskega	verouka	in	verskega	pouka	v	šolah,	neštete	pridige,	tečaji,	
priprave	 na	 zakon,	 srečanja	 pred	 krstom	 otrok	 ne	 puščajo	 nobenih	 sledi;	 odrasli,	
praktični	 kristjani	 ali	 ne,	 verujoči	 ali	 ne,	 ostajajo	 v	 veliki	 večini	 na	 »prvoobhajilni«	
stopnji	poznavanja	vere.	
Novinarji	in	novinarke	so	dokaz	te	nevednosti:	kadar	govorijo	o	katoliški	veri,	razen	
zelo	redkih	ustrezno	usposobljenih,	dobivamo	kurjo	polt.		
Stanje,	kakršno	je,	kliče	Cerkev	k	nujni	in	globoki	preobrazbi.	
V	današnji	družbi,	ki	se	nenehno	razvija	 in	ki	 jo	zasipavajo	z	mikavnimi	ponudbami	
načina	 življenja,	 vera,	 ki	 sebe	 ne	 zna	 utemeljiti,	 ne	 služi	 človeku,	 ki	 jo	 ima,	 in	 ni	
uporabna	za	evangelizacijo.	
Starši,	 župniki,	 kateheti,	 pridigarji,	 veroučitelji,	 ki	 se	 pogosto	 omejujejo	 na	
govorjenje,	si	morajo		pridobiti	sposobnost	pogovarjanja.	
Oznanjevanje	 in	 spoznavanje	 evangelija	 si	 zaslužita	 mnogo	 več	 kakor	 vedno	 isti	
neučinkoviti	»bla	bla	bla«.		(Po	T.Lasconi)	
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ZA	ŽUPLJANE	

	 RAZPORED SV. MAŠ

Cerkev	 živi	 sredi	 tega	 sveta,	 zato	 se	 mora	 zanj	 zanimati.	 Ne	
more	 mimo	 dejstva,	 da	 je	 na	 svetu	 na	 stotine	 milijonov	
turistov,	ki	vsak	dan	prehajajo	iz	kraja	v	kraj.	Prav	zaradi	tega	je	
današnja	 nedelja	 –	 nedelja	 turizma.	 Za	 nas	 je	 namreč	
pomembno	 dvoje:	 da	 hodimo	 po	 svetu	 kot	 kristjani	 in	 da	
turiste	 sprejemamo	 kot	 kristjani.	 Preživimo	 v	 Svetem	 Duhu	
svoj	prosti	čas	in	pomagajmo	ga	tako	preživeti	tudi	drugim.	

VESELA	NOVICA:	Podelitev	sv.birme	našim	14	birmancem	bo	v	
nedeljo,	 14.6.2020	 ob	 10h	 v	 Tomaju.	 Birmoval	 bo	 g.generalni	

vikar	msgr.	SLAVKO	REBEC.	Starši	ste	že	obveščeni	z	el.pošto.		
Kako	bo	potekalo	slavje	bom	še	sporočil	v	oznanilih,	na	spletu	in	seveda	staršem	birmancev.	
Podelitev	spričeval	bo	preko	el.naslovov.		
Pred	birmo	bo	tudi	običajna	devetdnevnica	na	različnih	krajih.	Tudi	o	tem	v	oznanilih.	Poleg	
birmancev	bodo	k	devetdnevncii	povabljeni	vsakokrat	po	en	razred	in	s	tem	bomo	zaključili	
letošnje	veroučno	leto.	Do	takrat	naj	otroci	sledijo	katehezam,	ki	jih	objavljam	na	spletu.		
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