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V RANAH VSTALEGA ZREMO BOŽJE USMILJENJE
Današnji evangeljski odlomek govori o Jezusovem srečanju z apostolom Tomažem
teden dni po vstajenju. Tomaž je človek, ki se ne zadovolji in noče verjeti pričevanju
drugih. „Če ne vidim in se ne dotaknem njegovih ran – je dejal – ne bom
verjel“ (prim. Jn 20,25). Osem dni pozneje – prav kakor danes – se Jezus vnovič vrne
med svoje in se takoj obrne k Tomažu ter ga povabi, naj se dotakne ran na rokah in
na njegovi strani. Jezus gre naproti njegovi neveri, da bi preko znamenj trpljenja
mogel priti do polnosti velikonočne vere, to je vere v Jezusovo vstajenje.
Tomaž je človek, ki se ne zadovolji takoj in zato raziskuje, osebno preverja in želi
priti do osebne izkušnje, je dejal papež Frančišek in nadaljeval: „Ob odrešilnem stiku
z ranami Vstalega Tomaž pokaže dejansko svoje rane, svojo razcepljenost, svoje
ponižanje. V znamenju, ki so ga pustili žeblji pa najde odločilni dokaz, da je ljubljen,
pričakovan, razumljen. Nahaja se pred Odrešenikom, polnim miline, usmiljenja in
nežnosti. Prav takšnega Gospoda je iskal v skriti globini svojega bitja, saj mu je bilo
že vedno znano, da je tak.
Ko Tomaž doživi osebni stik z Jezusovo ljubečo in usmiljeno potrpežljivostjo, dojame
globoki pomen vstajenja. Notranje preobražen izpove svojo polno in celovito vero
vanj, ko vzklikne: „Moj Gospod in moj Bog!“ Tomaž se je tako rekoč dotaknil
velikonočne skrivnosti, ki v polnosti razodeva Božjo odrešilno ljubezen, bogato z
usmiljenjem (prim. Ef 2,4). In tako kot Tomaž smo v tej drugi velikonočni nedelji tudi
mi vsi povabljeni v ranah Vstalega zreti Božje usmiljenje, ki je večje od vsake
človeške zamejenosti in blesti nad temino zla in greha.
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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:
»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 20,24–29)
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DUHOVNA MISEL NA BELO NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA
Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In
ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha!« Jn 20,21–22

Bog ni kakšen samotar,
temveč skupnost ljubezni.
Svetopisemsko sporočilo
je razodetje najgloblje
resnice o svetu in o
človeku.
Na svetu ni nič
samozadostno, nič ne
more obstajati samo.
Zemlja privablja vodo,
voda privablja zrak, zrak
privablja svetlobo, dan
privablja noč, mraz
privablja toploto, cvetje
privablja žuželke, lev
privablja gazelo. Vse je
odnos, težnja k ubranosti.
Če se ravnovesje poruši, ni
več ekološkega skladja in
začne se propadanje.
Svet namreč nosi v sebi
odtis svojega Stvarnika:
Očeta, Sina, Svetega Duha.
V človeku, najbolj vzvišeni
podobi Boga, so sledi te »skupnosti ljubezni« zelo globoke in neizbrisne.
Človek ne more živeti sam. Samota vzbuja grozo otroku, skrbi mladega
človeka, je poraz za odraslega, spravlja v obup ostarelega.
Nihče in nobena stvar ne more izničiti težnje k drugemu, ker nihče in nobena
stvar ne more izbrisati Božje podobe.
En sam nasmeh in samo nežen dotik povesta o Bogu več kakor tisoč besed.
HVALA VSEM, KI MI DARUJETE ZA ZASEBNE SV.MAŠE
(vse maše darujem v župnijski kapeli brez udeležbe vernikov, kot trenutno še
zahteva navodilo škofov)
Hvala tudi NN darovalcu za cerkev namesto ofra na veliko noč.
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K trdi veri v vstalega Kristusa nas danes
spodbuja zlasti apostol Tomaž, »neverni«,
ki je najprej dvomil in ni sprejel pričevanja
drugih apostolov, potem pa, ko je
vstalega Jezusa sam videl in se ga lahko
dotaknil, odločno izpovedal: »Moj Gospod
in moj Bog« (Jn 20,28). O tem
premišljujemo še posebej na to drugo
velikonočno ali »belo nedeljo«. Sicer pa
prazničnost velike noči nadaljujemo z
dejanskim krepostnim življenjem. Naj to
življenje izvira iz utrjene vere ter skozi
kesanje in pokoro vodi do zvestobe in
ljubezni

