POGOVOR Z
BOGOM

MED PROFESORJI IN V CERKVI (z duhovnikov,
DRUGIMI ODRASLIMI s katehetom, na Gradu)

MED SOŠOLCI IN
PRIJATELJI
DOMA

Kako izboljšati pogovor?
Kaj me v pogovorih bogati in kaj me pušča praznega?

8. Moji pogovori 2
Pot v Emavs

In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emavs in je šestdeset
stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala sta se o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem ko sta se pogovarjala
in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zastrte, da ga nista spoznala. Rekel
jima je: »O kakšnih rečeh se pogovarjata med potjo?« Žalostna sta obstala in eden izmed njiju, ki mu je bilo ime Kleopa,
mu je odgovoril: »Si ti edini tujec v Jeruzalemu, ki ne ve, kaj se je tam zgodilo te dni?« »Kaj neki?« je rekel. Dejala sta:
»Kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom;
kako so ga naši véliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo
odkupil Izrael. Vrh vsega pa je danes že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Vsi iz sebe smo tudi zaradi nekaterih žena iz
naših vrst. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele
celó videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli h grobu in so našli vse takó, kakor so pripovedovale
žene, njega pa niso videli.« In on jima je rekel: »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali
preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« Tedaj je začel z Mojzesom in vsemi preroki
ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh Pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so bili namenjeni. On pa se je
delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila: »Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil
je, da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, blagoslovil, ga 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 naju,
ko nama je po poti govoril in odpiral Pisma?« Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem ter našla zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je bil Gospod resnično obujen in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta
pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha.
(Lk 24,13–35)

Kako preverim, če sem se resnično trudil za globok osebni pogovor:
1.

Ali se odpiram drugemu iz ljubezni ali skušam drugega le izkoristiti?

2.

Ali me v pogovor vodi želja, da bi se drugemu odkril in da bi me drugi srečal ali imam kaj drugega za
bregom?

3.

Ali drugega vabim, da se mi odpre ali se vanj vtikam in ga silim, da se mi razkrije?

4.

Imam občutek, da skupaj z drugim iščem ali tekmujem?

5.

Kolikokrat sem v pogovorih iskren ter pripravljen in odprt, da mi drugi z veseljem pove resnico?

6.

Kako sem v preteklosti sprejemal poskuse svojega sogovornika, da bi se odprl?

7.

Ali sem se pripravljen prvi izpostaviti in odpreti ali čakam, da to najprej stori drugi?

8.

Ali predvsem delim nasvete ali znam tudi poslušati?

9.

Kako svojemu sogovorniku govorim o stvareh, ki so mi jih drugi zaupali?

10.

Ali sem prepoln lastnih čustev, da bi slišal svojega sogovornika?
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