NEDELJSKI EVANGELIJ
Jn 9,1–41
MI ZAUPAŠ?
V današnjem evangelijskem odlomku želijo učenci vedeti, kako je tema
prevladala nad človekom (nad človeštvom). Jezus pove, da tema ni posledica
nekega jasno določljivega greha, temveč je stanje, v katerega je pahnjeno
človeštvo, da bi lahko skozi Jezusov nauk človeštvo spoznalo Boga in
prepoznalo sebe kot bitja luči in ne bitja teme. Da bi bilo to mogoče, je potrebno
najprej spregledati. Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino
preustvari oči, govori o boju teme proti luči. Ljudi, ki niso pripravljeni sprejeti luči,
obvladuje dvom: »Ali ni ta tisti, ki smo ga videvali sedeti in beračiti? Ne, samo
podoben mu je!« Dvom zamaši ušesa tistim, ki jim je oznanjen Jezus.Dvom pa
ne ustavi poti svetlobi, ko moža, ki mu je Jezus odprl oči, zaslišijo farizeji in
pismouki ter odkrijejo napako v postopku ozdravljenja. Jezus je svoje dobro delo
naredil nezakonito, v soboto, ki je vendar dan, namenjen počitku. Jezus je
očitno grešnik. Ponavljanje zgodbe o Jezusovem znamenju ne zaleže. Mož, ki
vidi, ni zanesljiva priča. Potrebna je širša preiskava! Pripeljite priče in jih
ustrahujte. Grozite jim in slišali boste, kar boste hoteli! Možu, ki je spregledal, niti
starši niso v pomoč. Da bi se popolnoma pregnalo svetlobo, je potrebno nasilna
izločitev. Če so se predstavniki teme želeli znebiti nekoga, ki vidi, ga Jezus,
nasprotno, išče. »Verjameš v Sina Človekovega?« Z drugimi besedami – MI
ZAUPAŠ? »Da, zaupam ti!« mu je odgovoril mož, ki je spregledal.Iz tega sledi
Jezusov nauk. Samo kdor ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v dobesednem in
duhovnem smislu. Kdor pa misli, da vidi, mu je to samoumevno in ne želi, da bi
se ga motilo! Skratka, kdor noče videti, greši!

OBVESTILA

Še enkrat vabilo za nocojšnje predavanje v dvorani Vaškega doma ob
18h: VEČER MONSIGNORJA ALBINA KJUDRA. Z zanimivo besedo nas bo
v življenje in delo pomembnega tomajskega župnika in administratorja
(škofa) popeljal njegov pranečak g. Ivan Tavčar, tržaški pesnik. Prisrčno
vabljeni.
Pa še vabilo za naprej: na velikonočni ponedeljek, 17. aprila ob 18h, nas
bodo v župnijski cerkvi v Tomaju na dobrodelnem koncertu v spomin
Toneta Kralja, razveselile pevke Gallina.
Hvala za dar za avbersko cerkev: 55€ ob pogrebu Danile Fabjan in za
obnovo cerkve (50€) družina Fabjan.
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»Delati moram dela
tistega,
ki me je poslal,
dokler je dan; pride
noč,
v kateri nihče
ne more delati.
Dokler sem na svetu,
sem luč sveta.«
Ko je bil to izgovoril,
je pljunil na tla,
s slino naredil blata,
mu pomazal z blatom
oči
in mu rekel:
»Pojdi, umij se v Siloi!«
(kar pomeni Poslani).
Šel je torej in se umil,
In ko se je vrnil, je
videl.
(Jn 9,4–7)
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Slepi so tisti, ki:

Jezus, ti si luč sveta, luč, ki sveti v temi.
Naj tvoja luč v meni premaga temo,
ki se proti resnici bori z dvomom,
strahom, obtoževanjem in nasiljem.
Naj tvoja luč v meni prebudi zaupanje,
pogum, opravičenje in ljubezen, ki izhajajo iz tebe.

- mislijo, da vera nima nič
opraviti
s
konkretnim
življenjem,
- mislijo, da je kaj drugega bolj
zanimivo in pomembnejše od
Boga,
- mislijo, da bodo lahko shajali
brez vere kot mnogi njihovi
prijatelji in kolegi,
- mislijo, da Jezus nasprotuje
veselju do življenja.
Gospod, daj vsem tem slepim,
da po tvoji milosti spregledajo!
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ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE

