
NEVJERNI TOMA
Sljedeće nedjelje Isus se ponovno pojavio – u gornjoj sobi 
– sv. Toma je bio prisutan. On je prekorio svoju braću jer 
su bili previše lako uvjereni da su vidjeli Isusa i rekao im 
je da neće vjerovati sve dok ne osjeti ožiljak od čavala i 
ranu od koplja.

Isus se ponovno pojavio u tijelu poput onog Njegovog 
poniženja – s tragovima od koplja i tragom od čavala. 
Pozvao je Tomu da ga uvjeri, ali rekao je za još veći 
blagoslov za one koji su bez tih dokaza mogli potpuno 
vjerovati (Ivan 20:2629).

Biblija kaže da Isus više nije tijelo, nego duhovno biće, 
od Njegovog uskrsnuća. Kako izjavljuje sv.Pavao, Crkva se 
sva mora promijeniti, jer „krv i meso ne mogu naslijediti 
Kraljevstvo Božje.” Svi se moramo promijeniti da bismo 
mogli biti duhovna bića – poput Njega, što zasigurno znači 
da On više nije meso. Bio je „pogubljen u tijelu i oživljen u 
duhu,” piše sveti Petar (1. Petrova 3:18).

Isus se pojavio svojim sljedbenicima tri puta na dan 
svog uskrsnuća, i pet puta više tijekom sljedećih trideset i 
devet dana – nakratko. Ovo je bilo dio velike lekcije da 
Isus više nije bio mrtav, i da više nije tijelo – da je „visoko 
uzvišen.” (Filipljanima 2:9; Ivan 6:62.)

Savao iz Tarza ugledao je uskrslog, proslavljenog Isusa, 
nepokrivenog tijelom, blistajući iznad sjaja sunca u podne, 
i kratak pogled koštao ga je vida. Da se je Isus tako pojavio 
svojim učenicima tijekom četrdeset dana poslije Njegovog 
uskrsnuća, bili bi uznemireni, zbunjeni, nesposobni shvatiti 
stvar. Sveti Pavao upućuje na njegov letimičan pogled u 
Isusa, rekavši: „što mi je bilo kao da sam se prije vremena 
rodio.” Njegove riječi su objašnjene da znače da svi od 
Božjeg naroda, Crkva prvorođenih, trebaju se roditi u 
duhovnim uvjetima svojim uskrsnućem. Tako promijenjeni 
vidjet će Mesiju kakav jest, u njegovoj velikoj slavi. Ali 
Savao ga je vidio prije vremena (1. Ivanova 3:2).

ISUS SE POJAVLJUJE U GALILEJI

„BLAGOSLOVIO IH JE”

I JA SAM GA VIDIO – SV. PAVAO


