
 

 
April 2021                                              slovenščina 

Ali ni najino srce gorelo 

v naju!                  (Luka 24:32)                                                  
______________________________________ 

Obdrži Jezusa na krovu 

Keep Jesus on board! 
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Dragi prijatelji go4peace, 

 

       Zadnjih nekaj dni je bilo dramatičnih. Kakor mnogo drugih mladih v skupini učencev 

okrog Jezusa, je vse upanje polagal nanj. Vse ostale načrte je opustil in sledil Jezusu. Jezusove 

besede so mu odprle nove horizonte v njegovem življenju. Veljaki, ki so bili odgovorni za 

verske zadeve, niso odobravali Jezusovih pogledov. Povedal jim je, da je njihov verski sistem 

postal precej brez vsebine, izpraznjen. Naredili so vse, da bi se ga znebili in ga ubili. Jezus je 

umrl na križu kot kriminalec.  

 

     Ti prizori niso zapustili njegovih misli. Moral je govoriti. Skupaj s svojim prijateljem 

Kleopo se je odpravil v majhno vas, po imenu Emavs, ne daleč od Jeruzalema. Povedal je vse, 

kar mu je ležalo na duši. Pridružil se jima je še nekdo. Neznanec ju je vprašal, o čem sta se 

pogovarjala, in o dogodkih v Jeruzalemu. V njunem obupu so ju vprašanja neznanca še toliko 

bolj vznemirila. Zakaj neznanec ni še ničesar slišal o dogodkih zadnjih nekaj dni? Začela sta 

mu pripovedovati o svojem upanju in sanjah, o jezi in razočaranju. Neznanec je napeto poslušal. 

Nato je začel povezovati dogodke zadnjih dni in jih osmišljati. Občutila sta, da ju je razumel, 

in sta v drugi luči videla, kaj se je dogajalo. Goreča sreča ju je prevzela. Prispela sta v Emavs 

in prigovarjala neznancu, naj ostane z njima. Nato so se njune oči odprle in sta ga prepoznala. 

Bil je Jezus. On je bil tisti, ki je govoril z njima – prisoten kot Vstali. Naenkrat ga nista več 

videla. Takoj sta tekla nazaj v Jeruzalem – z gorečim srcem. Morala sta deliti novico z drugimi.  

 

      Dokončati moramo prevod. Cel dan smo delali na tem, ampak smo imeli samo še dve 

uri pred seboj! Ljudje so postajali siti in naveličani tega. Vsak je lahko občutil, da lahkotnosti, 

s katero smo delali cel dan, ni bilo več. Pripravili smo si še eno kavo in obljubili sami sebi, da 

bomo v pripadnosti ohranjali ljubezen. Nadaljevali smo in šlo nam je zelo dobro. Skriti Jezus 

nam je dal moč, veselje in potrpežljivost. Splača se biti z njim. Obdrži Jezusa na krovu. -

Keep Jesus on board! 

 

Za ekipo go4peace                 Meinolf Wacker 

 


