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Druhá slávnosť veľkonočná.  

 

 Kriste, posilni vieru našu,  

 rozptýľ duše pochybnosti, 

 daj nám cítiť, že si s nami, drahý hosti!  

 Nech nás hreje láska Tvoja,  

 a praj i nám všetkým pokoja! Amen.   

 

J 20,19-31 

 

 V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo 

strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal, 

ukázal im ruky aj bok. A zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám! Ako 

mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril: Prijmite Ducha 

Svätého. Ktorýmkoľvek odpistíte hriechy, odpúšťajú sa im; ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú saim. 

Tu však Tomáš. jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu 

teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im povedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách 

a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po 

ôsmich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli 

zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem 

prst a pozri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. 

Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, 

ktorí nevideli, a predsa uverili. Ešte mnoho iných znamení učinil Ježiš pred svojimi učeníkmi, ktoré 

nie sú napísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Syn Boží, a - 

veriac - aby ste mali život v Jeho mene.  

 

Bratia a sestry!  

 

 Obidva tie texty, ktoré sme počuli z Jánovho evanjelia, sú z dvadsiatej kapitoly a nadväzujú 

na seba. Uprostred toho prvého (J 20,11-18) stojí žena - Mária. Ona je tá prvá, ktorá videla Ježiša 

živého. Je prvým svedkom vzkriesenia. Je prvým poslom tej radostnej zvesti: Ježiš žije! Na tom by 

dnes pre nás nebolo nič pozoruhodné, ale je potrebné si uvedomiť pomery vo vtedajšej izraelskej 

krajine. Postavenie ženy bolo totiž iné, ako je to dnešné. Izraelské ženy nemohli vypovedať pred 
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súdom, ich svedectvo totiž nemalo žiadnu váhu. A zjavne aj pre učeníkov bolo jej svedectvo „iba” 

svedectvom jednej ženy, ktoré nebolo dosť dôveryhodné. Tak, ako už mnohokrát počas svojho 

pôsobenia, Ježiš dáva žene nové postavenie. Je to žena - Mária -, ktorú Ježiš poverí, aby šla a 

zvestovala ostatným tú radostnú zvesť o vzkriesení.   

 V tom druhom Jánovom texte (J 20,19-31) vidíme učeníkov, ktorí prežili nezabudnuteľnú 

Veľkú noc. Sedia plní strachu za zatvorenými a zamknutými dverami. Myslím, že ich strach je 

pochopiteľný. Veď prečo by sa to všetko malo skončiť iba Ježišovým zatknutím a zabitím? Každú 

chvíľu mohol niekto zaklopať na dvere a odviesť ich tak, ako bol pred troma dňami odvedený Pán 

Ježiš. Farizeji a zákoníci vedeli, kde sa zvykli stretávať, preto museli rátať s tým, že ich môže 

postihnúť to isté ako ich Majstra. Preto so strachom čakali, čo sa bude diať.  

 Ale nikto nezaklopal na ich dvere. Nikto ich ani neotvoril. A predsa, zrazu vošiel do 

miestnosti a stál uprostred nich. Ježiš prišiel a prihovára sa svojim učeníkom: Pokoj vám! To povie 

ľuďom, ktorí Ho v Jeho najťažšej chvíli života opustili, nebdeli s Ním, zapreli a zradili Ho, rozutekali 

sa preč od Neho, nechali Ho samého. Žiadne obviňujúce slová, slová, ktoré by spytovali ich 

svedomie, žiadne vymenuvávanie ich zlyhania. Nie obvinenie, ale prijatie prichádza s Ježišom. 

Pokoj vám! To je všetko, tak ich pozdraví. V tú chvíľu to nie je iba pozdrav, Ježiš ten pokoj a 

upokojenie ich strachu a svedomia skutočne prináša. Bez toho, aby to povedal, dáva učeníkom 

najavo, že im odpustil. A kladie im na srdce: ktorýmkoľvek vy odpustíte, bude im odpústené. Nie 

obvinenie, ale prijatie a odpustenie prichádza s Ježišom! 

 Ako často sa mne nedarí takto konať? Síce nemám v úmysle vyčítať, posudzovať, tomu 

druhému vymenuvávať jeho chyby a potom to predsa urobím. Možno niektorí z vás, možno všetci, 

zažili niečo podobné!? Ako sa môžeme zlepšiť, ako sa môžem ja naučiť prinášať pokoj, zmierenie, 

prijatie namiesto obvinenia? Myslím, že s týmto nám môže pomôcť Tomáš.   

 Tomáš sprevádzal Ježiša tri roky ako jeden z Jeho dvanástich učeníkov. Bol známy tým, že 

mal veľa otázok a nebál sa opýtať. Aj k nemu sa dostala veľkonočná radostná zvesť, že Ježiš vstal z 

mŕtvych a žije. Učeníci mu povedali o ich stretnutí s Pánom, keďže on tam vtedy nebol. Ale 

Tomášovi to nestačí, chce to vedieť celkom presne. Či Ježiš naozaj stal z mŕtvych, tomu môže veriť 

až vtedy, keď Ho sám uvidí. Presnejšie povedané: on chce vidieť Ježišove rany a dotknúť sa ich. Ježiš 

predsa umrel a teraz vraj zrazu žije!? Tomáš o tom pochybuje, nerozumie a neverí tomu.  

 Práve v tomto je Tomáš pre nás veľkým požehnaním. Ako môže človek, jeho Majster, ktorý 

pred pár dňami zomrel, byť zrazu živý a chodiť medzi ľudí? Myslím, že to je aj pre nás dnes 

nepochopiteľné. Tomášove pochybnosti nám pomáhajú. Aby bol schopný veriť, chce vidieť, dotknúť 

sa Ježišových rán, aby si mohol byť naozaj istý, že je to On, jeho Pán. A tým je nám veľmi blízky. 
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Pretože aj my chceme mať v rukách niečo uchopiteľné, hmatateľné, niečo, čo vidíme, aby sme sa 

uistili, že to niečo je, existuje. Tomáš skutočne dostane možnosť. 

 Ježiš opäť prichádza medzi učeníkov a vyzýva Tomáša: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; 

daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš spoznáva Ježiša a s 

vierou vyznáva: Pán môj a Boh môj! Ježiš Tomášovi nevyčítal: kde si bol, keď som tu bol naposledy? 

Ježiš ho neodsudzoval za jeho pochybnosti. Prijal ho milostivo s jeho pochybnosťami, povzbudil ho 

k viere - nebuď neveriaci, ale veriaci - a ukázal mu svoje rany, dal sa mu dotknúť Jeho rán. Tak sa 

stal z neveriaceho Tomáša veriaci.  

 Tomáš sa smel dotknúť Ježišových rán, my takúto možnosť nemáme. Nám zostali Ježišove 

slová: blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili. Uverili, že Ježiš Kristus za nás ľudí zomrel a 

vstal z mŕtvych, že žije a že život je silnejší ako smrť, že dobro je silnejšie ako zlo, že milosť a 

odpustenie sú silnejšie ako naše pochybenia. To niekedy nie je jednoduché veriť. Možno nám k tejto 

viere môže pomôcť, ak si spomeme na to, keď najbližšie pocítime, že nám bolo odpustené, že nás 

niekto prijal bez výhrad. Spomeňme si na Pána Ježiša, keď my najbližšie niekomu odpustíme a 

príjmeme toho druhého napriek jeho chybám. Možno si na Pána Ježiša spomenieme, keď sa 

najbližšie dotkneme rán niekoho trápenia a bolesti, možno si spomenieme vtedy, keď my sami 

niekomu ukážeme naše rany toho, čo nás trápi, bolí, čo nám robí starosti, s čím si nevieme rady. 

Vďaka Pánovi Ježišovi, vďaka Jeho ranám môžeme veriť, že nami Pán Boh neopovrhuje, že nás 

neodsudzuje, že Božia milosť je väčšia ako naše, ako moje pochybenia. To je radostná správa, ktorá 

prináša pokoj. Ten pokoj, ktorý Ježiš prial vo veľkonočný večer svojim učeníkom, aj Tomášovi. Bratia 

a sestry: Pokoj vám!  

 

Amen.  


