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DA BI VIDELI IN VEROVALI Jn 20,1–9

Vera je dar,
ni naša zasluga.
Nismo se ljudje
povzpeli do nebes,
Bog je sestopil k nam
in nas odrešil.
(Tomaš Špidlik)

Velika noč
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Kristusovo vstajenje je temeljni kamen naše
vere. Če bi Kristus samo umrl, pa naj bi umrl
še tako junaško in predano, bi ostal samo neka
minula zgodovinska oseba, kakor jih je bilo
na tisoče drugih, in nič več. Ker pa je vstal od
mrtvih, je s tem dokazal, da je Božji Sin, ki ima
oblast nad življenjem in smrtjo, dokazal je, da
je pravi, obljubljeni in napovedani Odrešenik. Na
tej veri v
Kristusovo vstajenje temelji tudi
vera in
upanje na naše vstajanje in večno življenje.
Kristusovo vstajenje pa je tudi edini čudež,
ki ga moramo verovati, če želimo sploh biti
kristjani. Za vse ostale čudeže, bodisi svetopisemske ali druge dokazane čudeže velja, da
je primerno, da jih sprejemamo in jih verjamemo; če tega ne storimo, smo še vedno lahko
kristjani, če zanikamo Kristusovo vstajenje, pa
ne moremo več reči, da smo kristjani. Z zanikanjem tega čudeža se namreč zruši naša vera!
Da lahko pridemo do vstajenja in sprejemanja slednjega, pa je potrebno spreobrnjenje! Za

mnoge kristjane lahko rečemo, da so
sicer krščeni, toda ne spreobrnjeni.
Spreobrnjenje pomeni – odpreti srce
Bogu. To pa ni enkratno dejanje, ampak nenehni proces, naša nenehna
naloga. Obremenjenost z izvirnim
grehom nas nenehno vleče k tlom, zato
si moramo nenehno prizadevati, da
vstajamo k novemu življenju. Krščanstvo ni vera nekih »nesmrtnih«, ampak vera »vstalih« Največji sovražnik
krščanstva je to, da bi se naveličali
vstajati! Ta sovražnik spreminja vstajenjsko vero v »zaspano vero« kar je
popolno nasprotje pravega krščanstva.
Ob največjem krščanskem prazniku
vam torej želim, da bi »videli in verovali«. Da bi z Jezusom vstali tudi mi.
Kar je bolečina za telo,
to je za dušo
občutek nezadovoljstva.
Tako kot telesna bolečina opozarja,
da je nekaj narobe s telesom,
nas ta občutek nezadovoljstva
opozarja, da v duši
nekaj ni v redu.
(Ivan Golub)

VSTATI Z JEZUSOM
VSAK DAN ZNOVA
Smrt in vstajenje – prav tako kot križev
pot – to nista samo dogodka tistega
časa v Jeruzalemu – to se dogaja tukaj
in zdaj. To ni zgodba, ki jo je nekdo nekoč doživel – in jo sedaj vsako leto na
novo pripovedujejo in mi jo prijazno
poslušamo. Smrt in vstajenje, to, kar
te dni praznujemo, se dogaja danes,
tu in sedaj. Pri vas, pri tebi, pri meni.
Na veliko noč se spominjamo tega, da
jo je za nas nekdo preživel. Jezus nas s
svojo smrtjo in vstajenjem vabi, da mu
naj na tej poti sledimo. Danes, tu in
sedaj – ne šele nekoč, ko … Kajti ne obstaja le velika smrt. Tu je nešteto drobnih smrti, po katerih v svojem vsakdanu umiramo. Smrt ne bo prišla samo
nekoč, ampak vedno znova po malem
umiramo. In takrat se vedno počutim
»raztrgana in razcefrana«. Sama sebe
ne prenašam – in če me potem še kdo
napačno pogleda, izreče neumno šalo,
preprosto gre mimo mene, potem
še malo bolj umiram sredi življenja.
Moja poslednja, velika smrt se bo
zgodila nekega dne, za katerega
danes še ne vem. Mnoge male smrti pa se dogajajo danes, tu in sedaj
– po meni, po prijateljih, znancih,
včasih namenoma, drugič mimogre-

de, mnoge tudi nezavedno. To, kar
praznujemo za veliko noč, nam želi
povedati, da s smrtjo ni konec. On,
ki je šel pred nami, nas vodi skozi vse
smrti v življenje in vstajenje. Skozi vse
naše male – skozi zadnjo, veliko smrt.
Vstajenje ne bo samo nekoč in nekje, ampak je tu in zdaj. Misli, ki bi
nas umerjale zgolj v onostranstvo, bi bile samo zavajanje – in nam
ne bi veliko pomagale. Gre namreč za vstajenje sredi smrti našega vsakdana, danes, tukaj in sedaj.
Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, Verujem, da si ostal pri nas,
ki nam zapira pot v življenje razširil si svoje roke v objem
in nihče me ne more ločiti od tebe.
Čakaš, da odgovorim na tvoj klic,
da se prepustim tvojemu vodstvu.
Prazno se mi zdi govorjenje,
da je resnično le to,
kar je mogoče videti, stehtati, plačati.
To naj si dopovedujejo norci.
Verujem,
da ima življenje smisel samo tedaj,
če s smrtjo ni vsega konec.
Vstali Gospod,
ti si Pot in Cilj,
ti si Življenje, ti si Ljubezen.
To trdno verujem.
Paul Roth, Zakladnica molitve

Potrpeti zna malokdo.
Radi tožimo,
koliko trpimo in druge dolžimo.
V svoji nevolji
sebi in drugim trpljenje množimo.
bl. Anton Martin Slomšek

V duši ne sme biti razburjenja,
v očeh ne zaničevanja
in ne sramotilne besede na jeziku.
Za sedanji trenutek
naj v vas prevlada sočutje,
za prihodnost pa upanje.
(sv. Janez Bosko)

PRAVA BESEDA

Dan, ki se začenja, potrebuje besed pozdrava, zahvale.
Besede soglasja in zavračanja zla,
predvsem pa premišljene besede.
Živimo in mislimo, se odločamo in molimo,
kaznujemo in ljubimo – v besedah in z besedami.
Besede lahko povezujejo,
pomagajo in ozdravljajo.
Lahko ločujejo, ranijo in ubijajo.
Lahko učijo in opominjajo, lažejo in zapeljujejo.
Ko sem izrekel besedo, nimam več moči nad njo.
Živi svoje življenje, ni je mogoče več ujeti.
Gospod, daj mi besede življenja,
da mi danes zvečer ne bo treba
obžalovati nobene besede,
ki sem jih ta dan izrekel.
Paul Roth

Zarja velikonočnega jutra
naj Vas vedno znova napolnjuje z upanjem,
da je življenje močnejše od smrti
in ljubezen močnejša od sovraštva.
Želim Vam blagoslovljene velikonočne praznike,
polne vere, upanja in ljubezni.
Naj Vam osrečujoča zavest Kristusove zmage nad smrtjo
vlije novega upanja in poguma za jutrišnji dan.

Dodaj Kristusa
in tvoje življenje
bo polno njegove ljubezni.
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Ste se danes
že nasmejali?
Prašič gre k vedeževalki in vpraša: »Kaj
vidite v moji prihodnosti?«
Vedeževalka odgovori: »Vidim pršut,
salame, klobase in zrezke.«
»Psa bom prodal.« »Ali je hud?«
»Ne, trenutno še nič ne ve.«
»Spoštovani gost, iskreno povejte: ali ni
naše vino prava pesem?« »Pa še kakšna!
Ali imate mogoče še eno kitico?«

