
Blahoslavená viera                                                                                  1.n. po Veľkej noci, 11.4.2021 
Biblické texty: 1J 5,4-10, J 20, 19-23 
Piesne: 122,146,125,149,A37 
Text: J 20, 24-29 
„Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu teda 
povedali: „Videli sme Pána!“ Ale on im odpovedal: „Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, ak 
nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ Po ôsmich dňoch boli 
učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a 
povedal: „Pokoj vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož 
ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“  Ježiš mu 
povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení, ktorí nevideli, a uverili.“ 
Príbeh o pochybujúcom, alebo ako ľudovo hovoríme neveriacom Tomášovi nám verím nie je neznámy. 
Neodmysliteľne patrí k veľkonočnému príbehu, ktorý ako vidíme nekončí v deň Ježišovho vzkriesenia, ale 
pokračuje ďalej dňom za dňom až do dnešných dní a bude tomu až kým bude svet svetom. Dôkazom 
pokračovania veľkonočného príbehu sme koniec koncov každý vo vzkrieseného Krista veriaci, teda aj ty, ja. 
A tú vieru vo vzkrieseného Krista môžeme nazvať aj vierou putujúcou, alebo pútnickou vierou. Skrze 
prečítané biblické slová môžeme opäť poznať niečo z charakteru tejto pútnickej viery. Viery, ktorú môžeme 
aj právom nazvať šťastnou  - blahoslavenou - živou. Veď inou ani nemôže byť, keďže Kristus v ktorého 
veríme je živým.  Živá viera má dynamickú po dobu a odohráva  v človeku na úrovni vnútorného aj 
vonkajšieho prežívania.  
Blahoslavená viera je tá, ktorá hľadá 
Nie sú pochybnosti ako pochybnosti. Sú takí, pre ktorých sú nezodpovedané otázky ohľadom Pána Boha 
argumentom dokladajúcim ich neveru. Ich otázniky ich nevedú k hľadaniu, otázniky ich utvrdzujú 
v plytkosti premýšľania o živote pre ktoré sa rozhodli. Jednoducho nechcú. Učeník Tomáš však medzi takých 
nepatrí. Platí o ňom to čo Ježiš hovorí v slovách: Kto hľadá nájde, kto prosí dostane, kto klope tomu bude 
otvorené“. Tomáš je hľadajúci, prosiaci, klopúci. A dostáva sa mu toho – po čom túži. Prepracuje sa k viere – 
prepracuje sa k vyznaniu. Živá viera je hľadajúca. Neustále sa pýtajúca, neustále túžiaca prenikať hlbšie 
a hlbšie k jej podstate viery i podstate toho ktorý je jej predmetom – Trojjediného Boha. Viera v Krista je 
dynamická a nie statická záležitosť. Viera je priestorom strácania nadobúdania, vzdávania sa starého 
a osvojovania si nového. Viera nie je línia, ale dynamická krivka vzostupov a pádov, víťazstiev aj prehier. 
Takú vieru vidíme v životoch tých pred nami – učeníkov aj predkov a neraz ich viera dávame prívlastok viera 
„našich otcov“. Avšak kto vieru obmedzil len na obyčajné „dedičstvo otcov“ – nemeniteľnú tradíciu  ten 
mení vieru v ideológiu - mŕtvu vieru. Slovami jedného kňaza: „Tradícia je pohyb tvorivého odovzdávania 
a snahy odovzdávané nanovo a hlboko pochopiť“. Viera sa nededí – viera sa nadobúda stretnutím 
a životom v prítomnosti živého a život dávajúceho Boha – toho, ktorý vzkriesil k životu Pána Ježiša Krista. 
Tomáš so svojimi otázkami – hľadaním a pochybnosťami sa stavia aj proti slepej viere – tej nechce dať 
priestor vo svojom živote.  Pochybnosť, ktorú reprezentuje Tomáš je potrebná „sestra“ viery, ktorá vieru 
oživuje. Kritické myslenie v podobe pochybností túžiacich preniknúť hlbšie do tajomstiev Božej pravdy je 
súčasťou živej viery. Toto je charakter pútnickej viery – viery neustáleho hľadania a nachádzania. Až na jej 
konci sa pútnická viera mení na videnie a dokonalé poznanie.  
Blahoslavená viera je tá, ktorá sa dotýka rán 
Učeník Tomáš sa pri stretnutí so vzkrieseným môže dotknúť Ježišových rán. V kontexte toho čo sa mu 
naskytlo vyznáva: „Pán môj a Boh môj“. Toto jedinečné vyznanie zasadené do dobového kontextu 
vnímajme ako vyjadrenie charakteru blahoslavenej viery – totiž tej, ktorá vyznáva Pán môj a Boh môj no 
zároveň tá, ktorá sa dotýka Kristových rán.  Tomášova skúsenosť nám dnes kladie pred oči a učí nás verím 
klásť si otázku: Kde sú Kristove rany? Okolo nás – v životoch ľudí ktorých stretávame, spoločnosti, ktorej 
žijeme, národe, ktorého sme súčasťou. Rany sú aj v nás samých - v našom vnútri, alebo aj tie navonok, 
ktoré odkazujú na bolesť minulosti. Rany sú aj v cirkvi - tom tu a teraz prítomnom tele Kristovom. Rany 



čerstvé, otvorené, nezahojené, či jazvy po ranách. Živá  viera je zasadená do sveta plného rán. A rany tých či 
toho okolo nás vplývajú aj na našu vieru v podobe zranení. Nevyhýbajme sa takejto forme zranenia. Živá 
viera má aj charakter zranenej viery.  „Daj sem prst a viď moje ruky, daj sem ruku a vlož ju do môjho boku 
a nebuď neveriaci, ale veriaci“. Ježišove slová mi znejú ako podmienka vo význame: „Pokiaľ budeš dávať 
ruky do mojich rán, nebudeš neveriaci, ale veriaci“. Tento aspekt má svoje opodstatnenie preto ho 
neprehliadajme. Viera bez toho aspektu je mŕtvou vierou. Bez toho, aby sme svoje prsty vkladali do „rán 
Kristových“ o vieru prichádzame – naopak keď ich dávame vieru nadobúdame. Vieru, ktorá nie je stála 
a nemenná, lebo rany ňou pohnú a neraz vedú k povzdychu spojenému s otázkou: „Prečo?“. Naučme sa 
dotýkať týchto rán, žiť v ich prítomnosti ruka v ruke s vyznaním Pán môj a Boh môj.  
Kristovo vzkriesenie je deklarovaním Božej moci a víťazstva života nad smrťou. Avšak ono nám má čo 
povedať čo to aj o charaktere blahoslavenej viery. A tá je živá nie mŕtva – dynamická – tá, ktorej súčasťou je 
okrem iného neustále hľadanie a nachádzanie, či dotýkanie sa rán Kristových Amen. 
       
Milodary 
Pri spomienke na zosnulú Margitu Martákovú obetuje vrstovníčka Oľga Števčeková 10,-Eur pre potreby CZ.  
Ďakujeme za prinesený milodar a obete 
Oznamy 
utorok:  18:00  online biblická hodina meet.google.com/pzc-ahdp-arm  
streda:  10:30  vyučovanie náboženstva ZŠ Hradná 
štvrtok:  16:30  online vyučovanie konfirmandov 
piatok:               18:00  online dorast https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe 

18:30  online stretnutie dorastu cez zoom 
sobota:  10:30  online Detská besiedka meet.google.com/ept-pqtf-qta 
  18:30  online mládež 
nedeľa:             10:00   online služby Božie – facebook CZ L. Hrádok – Dovalovo                
POMOC v čase karantény 
V týchto dňoch,  počas ktorých sme v nútenej izolácii voči vonkajšiemu svetu si uvedomujeme 
zodpovednosť za svoje aj zdravie iných. Chceme vám byť pomocou pri zvládaní týchto dní v oblasti telesnej 
a duchovnej. 
V oblasti telesnej Vám vieme:  
- zabezpečiť nákup potravín / prípadne vybrať vám nevyhnutné lieky predpísané lekárom 
- prihlásenie na očkovanie vakcínou proti COVID-19 
V oblasti duchovnej:  
- dodanie nedeľných pobožností  do poštových schránok 
- telefonický rozhovor 
V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 0918 828 329. 
K podpore činnosti, ale aj k plneniu záväzkov voči cirkevnému zboru môžete využiť nižšie 
uvedené údaje:  
IBAN: SK84 0900 0000 0051 4967 6984 
VS : 612100 (cirkevný príspevok (poznámka: meno a priezvisko) 
VS : 610100 (milodary) 
VS : 610103 (dobrovoľné a pravidelné príspevky) 
Vzhľadom k obmedzeniam  súvislosti s pandémiou vás prosíme, aby ste cirkevný príspevok, 
ktorý je pre rok 2021 vo výške 10,-Eur na člena uhradili bankovým prevodom. Do poznámky 
je potrebné uviesť mená tých, za ktorých je príspevok uhradený a tiež číslo domu.

http://meet.google.com/pzc-ahdp-arm
https://www.youtube.com/results?search_query=ecav+hybe

