
leto XIII / 2010-22
24. april 2022

15

2. velikonočna - 
bela nedelja

oznanilo
Kdor spoštuje očeta, 

bo dosegel 
odpuščanje grehov, 

kdor slavi svojo mater, 
zbira zaklad.

Sir 3,3–4

DUHOVNE OČI     Jn 20,19–31 
V današnjem evangelijskem odlomku 
beremo, da Tomaž ni verjel pripove-
dovanju svojih prijateljev apostolov in 
drugih, ki so videli vstalega Jezusa. La-
hko bi rekli, da ni znal gledati s srcem, 
ampak se je dal voditi svojeglavosti, 
združeni z napuhom. Razlagalci Svete-
ga pisma se 
s t r i n j a j o , 
da Tomaž 
ni imel Je-
zusa nič 
manj rad kot drugi apostoli. Menijo, 
da so ga zaradi njegove vročekrvno-
sti in črnogledosti močneje potrli do-
godki velikega petka. Njegova napaka 
je bila, da je zapustil družbo apostolov 
in učencev in tako ni bil navzoč, ko se 
je na veliko noč zvečer prikazal vstali 
Gospod. »Dokler se na lastne oči ne 
prepričam, ne bom veroval!« je bil tr-
mast. Ob srečanju z Gospodom teden 



dni kasneje je iskreno izpovedal 
vero z vzklikom: »Moj Gospod in 
moj Bog!« Jezus ga je prijateljsko 
pokaral: »Veruješ. Blagor pa tis-
tim, ki niso videli, a so verovali.«
S temi besedami Jezus ne bla-
gruje tistih vernikov, ki za svo-
jo vero ne iščejo razlogov. Vera 
mora biti pametna in razumna. 
Človek mora vedeti, zakaj veru-
je, a v tem ne sme pretiravati. 
Poznamo nesrečne, uboge ljudi, 
ki iščejo vero, pa je ne najdejo. 
Nekaj jih vleče v lepoto, ki jo de-
loma vidijo, deloma slutijo, pa se 
ne morejo otresti dvomov in kar 
naprej čakajo. Dejstvo je, da niso 
dovolj zdrave oči v glavi. Srce, to 
je naša duhovna narava, mora 
biti zdravo, da bomo jasno gleda-
li resnice nravnega, duhovnega 
življenja. Živeti moramo po res-
nici, če hočemo, da nam duhovne 

oči ne bodo oslabele. Za vero je 
torej potrebno čisto in poniž-
no srce, kajti vera ni sad našega 
modrovanja, ampak dar Boga za 
življenje v prijateljstvu z njim.
Drugi nauk, ki nam ga ponuja 
Tomaževa zgoda, pa je, da smo 
ljudje ustvarjeni kot občestvena 
bitja, da potrebujemo drug dru-
gega. To velja tudi na področju 
vere. Našo vero moramo izpo-
vedovati skupaj z drugimi, moja 
vera se namreč hrani ob tvoji 
veri. Tvoja vera mi je v oporo. 
Upam, da velja tudi obratno.

Jezus je prišel 
pri zaprtih vratih, 
stopil mednje in jim rekel: 
»Mir vam bodi!« 
Potem je rekel Tomažu: 
»Polôži svoj prst sèm 
in poglej moje roke! 
Daj svojo roko in jo polôži 
v mojo stran 
in ne bodi neveren, 
ampak veren.« 
Tomaž mu je odgovóril in rekel: 
»Moj Gospod in moj Bog!« 
Jezus mu je rekel: 
»Ker si me videl, veruješ? 
Blagor tistim, ki niso videli, 
pa verujejo!«    Jn 20,26–29



Kje prebiva Jezusov mir? 
a) V tistem človeškem 
srcu, kjer greh molči in 
Sveti Duh vlada. Kjer je bil 
satanov prestol zrušen in v 
srcu spet postavljen prestol 
Jezusu Kristusu, kristjan lahko 
resnično govori: »Sedaj ne živim 
jaz, temveč Kristus živi v meni.«
b) V tisti dobri krščanski hiši, 
kjer nista mož in žena samo 
eno telo, temveč tudi eno srce 
in ena duša, in kar želi eden, 
to želi tudi drug, kar oče reče, 
temu se pridruži tudi mati, kar 
starši želijo, otroci tudi radi up-
oštevajo. Tam je Jezusov mir 
doma, tam je dobro stanova-
ti. Bolje skleda kislega zelja v 
miru kot pečeni vol v nemiru.
c) V tisti občini, kjer sosedje 
miroljubno skupaj živijo, raje 
pretrpijo majhno krivičnost, kot 
da bi storili krivico. Kjer ena hiša 
ljubeznivo varuje drugo pred 
škodo in v vsaki stiski rada hiti 
na pomoč, kjer ne rogovilijo 
pijanci, nobeni ponočnjaki ne 
motijo miru, tam bivajo Božji 
angeli in v taki občini je dobro 
biti. Je ta Božji mir tudi v vaših 
srcih, v vaši hiši, v vaši občini? 
Da, ker imam sladko tolažbo, 

da ta Jezusov 
mir, če kdaj, 
potem je v 
tem času 
postal pri 
vseh, ki jih 

Bog ni povsem zapustil in ki 
Boga niso zavrgli, stalni gost. 
Ta sveti čas je bil resnično to-
lažilen, ker se je toliko kristjanov 
prebudilo iz svojega duševnega 
spanja, svoje raznolike spovedi 
izboljšalo s splošno življenjsko 
spovedjo in se spravilo z Bo-
gom. Toliki sovražniki, ki so se 
mnogo let sovražili, so ponovno 
odpustili in si podali roke. To-
liki so krivično imetje vrnili in 
težek kamen odvalili s svoje ves-
ti. Moja draga čreda, z veseljem 
vas lahko danes pozdravim z Je-
zusovimi besedami: Pax vobis, 
mir z vami. In naši sveti angeli 
varuhi, ki se nad enim grešni-
kom, ki opravi resnično pokoro, 
bolj veselijo kot nad devetinde-
vetdesetimi pravičnimi, se bodo 
veselo pridružili nebeškemu 
spevu: »Slava Bogu – mir lju-
dem.« O, da bi visoko vrednost 
tega miru prav spoznali in ne 
bi tega miru nikoli več izgubili.
  Po: A. M. Slomšek
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Ste se danes 
že nasmejali?

Psalm 118
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.
    «Naj vendar reče Izrael:
    »Vekomaj traja njegova dobrota.«
    Naj vendar reče Aronova hiša:
    »Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
    To je Gospodovo delo,
    vnaših očeh je čudovito.
    To je dan, ki ga je Gospod narédil,
    radujmo se in se ga veselimo.
Daj, Gospod, daj vendar rešitev!
Daj, Gospod, daj vendar srečo!
Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu,
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Dva črva se srečata v siru in prvi 
reče: »Ali se nisva včeraj videla v 
jabolku?« Drugi: »Res je, včeraj 
sem imel sadno dieto.«

»No, zdaj ko si postal polnoleten, 
lahko kot dva moža skupaj priž-
geva eno cigareto,« pravi oče sinu. 
»Ne, oče, kaditi sem nehal pred 
štirimi leti.«

Zaradi nepredvidenih razlogov 
združenje jasnovidcev odpoveduje 
sobotno srečanje.

Kajti v njem je bilo ustvarjeno 
vse, kar je v nebesih 
in kar je na zemlji, 

vidne in nevidne stvari, 
tako prestoli kakor gospostva, 
tako vladarstva kakor oblasti. 

Vse je bilo ustvarjeno 
po njem in zanj.

Kol 1,16


