
Zapoj veselo, 
o kristjan,

veselja 
tvojega je dan!

Zveličar naš je 
vstal od smrti

in raj odprl 
nam je zaprti.
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2. velikonočna nedelja

oznanilo
NE VIDIŠ – PA VERUJEŠ   Jn 20,19–31
»Blagor tistim, ki niso videli, pa so veroval!« 
(prim. Jn 20,29). Nekateri menijo, da Jezus te 
besede namenja nam, ki Vstalega ne moremo 
več videti v živo in bi naj verovali. Toda če 
je Tomaž podoba naše vere, potem moramo 
te Jezusove besede drugače razumeti. K naši 
veri vedno sodi dvoje: da smemo kot Tomaž 
Vstalega videti, izkusiti in se ga dotakni-
ti, da pa ga istočasno gledamo in ne vidimo.
V našem življenju so obdobja, ko ne vidimo 
ničesar in 
ničesar ne iz-
kusimo. Svojo 
vero bi radi 
in jo smemo 
p o g l a b l j a t i 
z izkušnja-
mi, vendar 
je na izkušnje ne smemo vezati. Izkušenj 
ne moremo izsiliti: k poti naše vere sodi, 
da hodimo pogosto skozi puščave, skozi 
praznino in temo. In ničesar ne vidimo.
Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo, a vendar 
verujejo. Očitno obstaja še višja stopnja vere, 
do katere nas želi pripeljati. Vera presega iz-
kušnjo. Vera je pogosto »neizkušnja« – toda 
v tej »neizkušnji« je vseeno trdna naveza na 
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Boga, nev-
idnega in 
nedos eg l -
jivega. To 
»neizkušn-
jo« pozna-
jo mnogi 
v e r n i k i : 

tičijo v temni luknji, v svoji temi 
ne vidijo nobene luči. Trpijo ob 
svojih ranah in ne čutijo nobe-
ne spremembe. Vendar kljub temu 
verujejo, da so v Božji rokah.
Ne gre samo za to, da Jezusa ne vidi-
mo več, kot so ga lahko videli njegovi 
učenci. Gre za osnovni problem, ko 
nas doletijo časi: ko ne vidimo niče-
sar od tega, kar nam obljublja Sve-
to pismo, ko ne občutimo nobene-
ga olajšanja, nobene osvoboditve iz 
svojih strahov, ko ni ne tolažbe in ne 
tolažnika, in ko na koncu predora ne 
vidimo nobene luči. Kdor v tej temi 
lahko kljub temu veruje, je blagoslovl-
jen. Jezus ne blagoslavlja nemogočega: 
sam je imel takšne izkušnje. V smrt-
nem boju na križu, ko se je zdelo vse 
brezizhodno, je kljub temu verov-
al in ostal v trdnem stiku z Očetom. 
Velika milost je, da lahko verujemo, 
četudi ne čutimo Božje bližine, četudi 
nimamo ob sebi človeka, ki bi nam stal 
ob strani  in nam vlival upanje. To je dar, 
da v globini našega srca ostaja vera, ki 
nam je ne more nihče vzeti. Jezus bla-
goslavlja tiste, ki ne vidijo pa verujejo.

Anselm Grün, 
Izkusimo velikonočno veselje

Čez osem dni so bili 
njegovi učenci spet notri 
in Tomaž z njimi. 
Jezus je prišel pri zaprtih vratih,
stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 
Potem je rekel Tomažu: 
»Položi svoj prst sem 
in poglej moje roke! 
Daj svojo roko in 
jo položi v mojo stran in 
ne bodi neveren, ampak veren.« 
Tomaž mu je odgovoril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel: 
»Ker si me videl, 
veruješ?
Blagor tistim, ki 
niso videli, 
pa so 
začeli verovati!« 
(Jn 20,26–29)

»Mir vam bodi.« 
Kaj je na zemlji, na svetu najdrago-
cenejše? Dragocenejši od vsega imet-
ja in denarja je ljubi mir, ki ga svet 
nima in ne more dati, ki nam ga je 
Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih 
nebes. Zato so angeli ob njegov-
em rojstvu peli: »Slava Bogu na 
višavi in mir ljudem na zemlji.«
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na 
svetu gotovo najljubši ljubi mir, če la-
hko z vsemi mirno in v miru živim. 
Zato je bil tudi Jezusov prvi pozdrav po 
njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč 
ločili s tega sveta? Najboljše ob smrtni 
uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga 
je Jezus zapustil kot dediščino, ko je re-
kel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj mir 
vam dam. Naj se vaša srca ne vznemir-
jajo in ne bojte se.« Drage ovčice, danes 
vam želim: »Mir z vami!« To je naj-
dragocenejše, najljubše in najboljše na 
celem svetu kot dragoceno velikonoč-
no jajce. Toda ta dušni mir, kako malo 
je upoštevan, kako zlahka ukraden.
Vsekakor pa Jezusov mir prinaša duši 
pravi blagor. Če je v nekem človeku 
strast ponosa, skoposti, nečistovan-
ja, sovraštva, vladanja, tam ne more 
uspevati krepost. Kjer vladajo v hiši 
nesloga, prepir in kreganje, tam se 
mnogo preklinja in malo moli. Kjer se 
v vasi, v župnijskem občestvu tožijo in 
vodijo procesi, tam Božja milost red-
ko najde domovanje. Ljudje, ki so po-
divjani, polni hudobije in zlobe, niso 
Božji otroci, le nizkotna zalega pekla.

Trudimo se za mir. Sladki mir, ki nam 
ga je Jezus prinesel iz nebes in tudi 
zapustil z besedami: »Mir vam dam, 
mir vam zapustim.« To je po svojem 
vstajenju želel svojim učencem, ko 
jih je pozdravil: »Pax vobis!« Svojim 
apostolom je ukazal, naj ta mir pov-
sod oznanjajo, ko je rekel: »Kjerkoli 
boste prišli v hišo, recite: Mir tej hiši!« 
Mir tej deželi, mir moji škofiji, mir tej 
župniji, mir vsaki hiši, vsakemu po-
božnemu, dobremu srcu. In če ste si-
novi miru, bo Jezusov mir ostal pri vas.
  Anton Martin Slomšek

 Nevihte so velikokrat 
ravno tako potrebne, 

kakor so potrebni sončni dnevi. 
Brez bojev ni napredka; 

ga v preteklosti ni bilo in 
ga tudi v bodočnosti ne bo!

 (Ivan Tavčar)

Ljubezen do Boga je nemogoča 
brez ljubezni do bližnjega, 

ljubezen do bližnjega pa je mogoča 
brez izrečne ljubezni do Boga. 

Kdor zares ljubi sočloveka, 
pa brez svoje krivde

ne veruje v Boga, 
je v resnici poleg druge 

nekoliko izpolnil tudi prvo zapoved. 
Brezsrčen človek ni izpolnil nobene, 

pa naj se dela še tako pobožnega.
(Janez Janžekovič)
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Ste se danes 
že nasmejali?

Veselijo naj se ... 
Veselijo naj se tisti, ki ne poz-
abljajo, da Bog ne izbira svojih 
prijateljev med najboljšimi, 
najbolj simpatičnimi, najbolj 
pametnimi, najlepšimi ..., am-
pak med tistimi, ki so spozna-
li, da ga potrebujejo in se mu 
zaupljivo izročajo v varstvo.
Veselijo naj se tisti, ki ne gleda-
jo samo nase, ampak jih zanimajo tudi 
žalost in potrebe drugih in na nikogar 
ne gledajo zviška in oblastno. Bog jim 
bo pokazal, kako lepo je biti dober.
Veselijo naj se tisti, ki prinašajo na svet 
ljubezen do Boga kot luč, ki ogreva. 
Tisti, ki tolažijo in pomagajo ter znajo 
deliti. Bog jih bo napolnil z veseljem.
Veselijo naj se tisti, ki se trudijo, da 
bi se razumeli, ki ravnajo obzirno in 
s spoštovanjem z vsemi člani družine, 
ki razumejo, da morajo sodelovati 
tudi pri delu in le pri zabavi in znajo 
odpirati vrata svoje hiše tudi drugim. 
Ti bodo deležni božjega prijateljstva.
Veselijo naj se tisti, ki ne zatirajo 
drugih s svojo oblastnostjo, ki spoštu-
jejo belca, črnca, ... vsakega človeka, 
katere koli barve kože. Bog jim bo 
pokazal, kako lepo je živeti v miru.

Veselijo naj se tisti, ki si 
prizadevajo, da bi se izog-
nili prepirom in sporom, 
majhnim in velikim, tisti, 
ki sestavljajo mavrico miru 
v okolju, v katerem živijo, 
in spoštujejo vsako od Boga 
ustvarjeno bitje. Bog jim 
bo dal čudovito nagrado.
Veselijo naj se tisti, ki se 

morajo boriti in trpeti, da bi svet posta-
jal vrt miru, kot si ga je Bog zamislil. 
On bo otrl vsako njihovo solzo in pri-
pravil zanje praznovanje brez konca.

Gresta dva pijanca po tračnicah, pa 
prvi pogleda naprej: “Ooooo, kako 
dolga lojtra!”
Drugi doda: “Saj že gre lift!” 

Fredi: Kako to, da ti je počila nova 
guma na avtu?
Bobi : Povozil sem steklenico.
Fredi: Pa je nisi videl?
Bobi : Nee. Človek jo je imel v žepu!


