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Priprava: Na mizo prinesemo svečko in jo prižgemo. Če imamo, lahko postavimo zraven sliko 

vstalega Jezusa, ki ni več na križu. 

 

Znamenje križa.  

 

Pogovor:  Današnji evangelij govori o srečanju Jezusa z učenci po tem, ko je že vstal od mrtvih. 

Malo pred tem srečanjem se je že prikazal dvema učencema na poti v Emavs. Učencem ni bilo 

lahko verjeti, da Jezus res živi. Kako pa si mi predstavljamo to, da je Jezus vstal od mrtvih in 

živi? Delimo si misli o tem, kaj to, da je Jezus res vstal in nas s tem odrešil, pomeni za naše 

življenje.  

 

Predlog pesmi: Danes lahko zapojemo pesem »Jezus Kristus je naš Rešenik« 

(https://www.youtube.com/watch?v=qFNCVRJct7M). 

 

Sveto pismo:  Prebrali bomo odlomek iz evangelija po Luku (Lk 24,35-48) 

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po 

lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 

bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste 

preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res 

jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je 

to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: 

»Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.  

Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti 

vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da 

so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, 

in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s 

čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qFNCVRJct7M


Razlaga:  Po Jezusovi smrti na križu so bili učenci res razočarani in žalostni. Ko je bil Jezus med 

njimi so bili prepričani, da je on Odrešenik, ampak potem, ko je umrl na križu, niso več vedeli, 

kaj bi. Spraševali so se, ali so res tri leta sledili nekomu, ki ni zares Bog. Niso še razumeli obljub 

iz pisem stare zaveze, kjer je pisalo, da bo moral Kristus trpeti, ampak da bo tretji dan vstal. 

Seveda je to na čisto človeški način res težko razumeti. 

Zato se jim je Jezus prišel pokazat. Res je vstal iz groba in je želel, da bi njegovi učenci to res 

verjeli in razumeli. Lahko si predstavljamo, kako vznemirjeni so bili, ko so ga zagledali! Res niso 

mogli verjeti, da bi bil nekdo, ki so ga videli umreti, res lahko živ pred njimi. Da bi jim jezus 

dokazal, da je resničen in da je vstal s celim telesom, je pred njimi pojedel ribo, ki je duh seveda 

ne bi mogel pojesti.  

Potem jim je tudi razložil, da je s svojim vstajenjem izpolnil vse tisto, kar so že prej o njem pisali 

preroki in kar beremo v svetem pismu v stari zavezi. In ravno to, da se je v njegovem življenju 

izpolnilo tisto, kar so napovedovali preroki, je bilo potrditev, da je on res Božji sin.  

Učenci so se v času, ko so bili z Jezusom, od njega veliko naučili. Kljub temu so bili  po njegovi 

smrti zelo prestrašeni. Jezusov obisk pri njih pa jim je spet vlil veselje in močno zaupanje. Spet 

so lahko verjeli, da je on resnični Odrešenik. V naslednjih štiridesetih dneh jih je še večkrat 

obiskal in jih pripravljal na to, da bodo sami odšli po celem svetu in vsem ljudem oznanjali 

novico, da Jezus živi in je naš Odrešenik.  

Molitev:  Zahvalimo se Jezusu, da je bil iz ljubezni do nas pripravljen tako veliko darovati z 

molitvijo O Jezus, blagoslovi me.  

 

 

 

Spodbuda: Ta teden večkrat pomislimo na to, da je Jezus vedno hodi ob nas. Učencem je 

rekel: »Zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi?«. Kadar ne vemo dobro, kaj bi bilo v nekem 

trenutku najbolje narediti, se vprašajmo: »Kaj bi zdajle naredil Jezus?« 
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