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I. Lectio:  

S vierou a pozorne čítaj svätý text, ako keby ho práve tebe diktoval Duch Svätý. 

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za 

zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!” Ako to 

povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.  A znova im povedal: 

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.” Keď to povedal, dýchol na nich 

a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu 

ich zadržíte, budú zadržané.” Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, 

keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.” Ale on im povedal: „Ak 

neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím 

svoju ruku do jeho boku, neuverím.” O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol 

s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!” 

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri 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 tí, čo nevideli a uverili.” Ježiš urobil 

pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. 

Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život 

v jeho mene.  

Jn 20, 19 – 31 

II. Meditatio:  

Snaž sa dôkladne pochopiť text. Pýtaj sa: „Čo mi tým chce Boh povedať?“  

Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš prináša učeníkom, ktorí sú zhromaždení vo večeradle a sú plní 

strachu, obáv, úzkostí, nepokoja, dar pokoja, dar Božieho pokoja. Ježiš, ktorý učeníkom 

ukazuje svoje prebodnuté ruky a bok, im dáva možnosť pochopiť, že za tento dar, dar Božieho 

pokoja, zaplatil najväčšiu cenu, položil svoj život, prelial svoju krv. Oni sa majú stať Jeho 

svedkami, svedkami Božieho pokoja, pravdy a lásky. Táto úloha presahuje možnosti každého 

učeníka, pokiaľ sa jej nepodujme naplnený Duchom Svätým a v spolupráci s Jeho mocou. 

Toto je ďalší dar, ktorý učeníci dostávajú od Vzkrieseného, dar Ducha Svätého. Tretí dar je 

dar Božieho milosrdenstva. Hriech v srdci človeka ničí Boží život, Boží pokoj. Učeníci 

dostávajú moc odpúšťať hriechy, čiže prinavracať ľudskému srdcu stav Božieho života, 

Božieho pokoja, Božej milosti. 

Otváram sa denno-denne daru Božieho pokoja? Uvedomujem si, že stav Božieho pokoja 

nie je priestorom, v ktorom by som si mohol robiť čo chcem, ale mám robiť to, čo sa páči 

Pánu Bohu? Snažím sa byť mužom Božieho pokoja, aj keď si to odo mňa veľa vyžaduje? 

Uvedomujem si, že na to, aby som bol účinným a autentickým svedkom Zmŕtvychvstalého, 

potrebujem Božiu podporu, potrebujem silu Ducha Svätého? Chcem svedčiť o Pánu Ježišovi, 

alebo len sprostredkovávam informácie o Ňom, chcem sa dostať iba do myslí ľudí, alebo aj do 

ich sŕdc, chcem sprostredkovať iba poznanie o historickom Ježišovi, alebo aj o živote, ktorý 

dáva Vzkriesený? Využívam dar Božieho milosrdenstva, prinášam svoje hriechy Pánovi a 



prosím o odpustenie? Keď som sám odkázaný na Božie milosrdenstvo, snažím sa aj ja byť k 

blížnym milosrdný vo svojich skutkoch a slovách? Modlím sa za tých, ktorí odmietajú Boží 

dar milosrdenstva, aby sa mu otvorili? 

Budem sa modliť za dar pokoja, o Boží pokoj pre celý svet, o pokoj na Ukrajine a v 

srdciach ľudí. Počas Týždňa milosrdenstva budem premýšľať o „osobitnejších“ skutkoch 

milosrdenstva, ktoré by som mohol vykonať a zmierniť tak bolesti mojich bratov či sestier. 

Poprosím o plodnú spoluprácu s Duchom Svätým, aby som bol otvorený Jeho inšpiráciám 

a Jeho sile.  

 

III. Oratio:  

Teraz ty rozprávaj Bohu. Otvor si srdce pred Bohom, aby si mu mohol hovoriť 

o pocitoch, ktoré v tebe vzbudzuje slovo. Modli sa jednoducho a spontánne – slovami, 

ktoré sú plodom skoršej „lectio“ a „meditatio“. Umožni Bohu, aby mohol vstúpiť do 

srdca a prihováraj sa mu vo vlastnom srdci. Započúvaj sa do pohnutí vlastného srdca. 

Vyjadruj ich jasne pred Bohom: oslavuj ho, ďakuj mu, pros ho. 

Môže ti pri tom pomôcť i modlitba žalmu: 

Kameň, čo stavitelia zavrhli,  

stal sa kameňom uholným.  

Toto je deň, ktorý učinil Pán,  

plesajme a radujme sa z neho. 

Ž 118, 22. 24 

IV. Contemplatio:  

Zotrvaj pred Bohom celým sebou. Modli sa prítomnosťou. Zotrvaj pri Bohu. 

Kontemplácia je časom vdychovania Ducha, nasýtenia sa Bohom a to všetko bez slov. Je 

to hodina prijatia Slova. 

Opakuj v rôznych okamihoch dňa: 

 Moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. 

**** 
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