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Čteme, že učedníci měli ze strachu před židy zavřené dveře. A také slyšíme, 

jak apoštol Tomáš klade své podmínky: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po 
hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, 
neuvěřím.“ 

 
V obou případech jsme svědky jakési zablokovanosti. A dost dobře si 

uvědomujeme, že v našem nitru, v našem životě mohou být také nejrůznější bloky, 
námi vytvořené překážky, které nás mají chránit třeba i před reálným nebezpečím.  

 

Uvědomujeme si, že můžeme být mnohdy také zablokovaní ve svém postoji k 
Bohu, že dovedeme klást své podmínky, požadovat po Bohu hmatatelná znamení, 
že chceme mít jasné poznání, chceme, aby se nám Bůh dával poznat způsobem, 
který nás vysvobodí z nejistoty naší víry. 

 
Může nám připadnout jako překvapující a zároveň velice sympatické, že 

zmrtvýchvstalý Kristus vstupuje bez rozpaků do obou zmíněných situací. I přes ty 
zavřené dveře najednou stojí uprostřed svých učedníků a Tomášovu zaseknutost 
přímo vyzývá, ať se sám přesvědčí. 

 
Kristus prolamuje lidskou zablokovanost, svým učedníkům přináší dar pokoje, 

tolik potřebný pro jejich vystrašená srdce.  
 

A co víc, On jim daruje svého Ducha, aby oni mohli mít podíl na službě 
smíření mezi člověkem a Bohem, aby zprostředkovali také ostatním lidem odpuštění 
hříchů, to prolomení nejrůznějších lidských zablokování vůči Bohu. 

 
Pro nás je v tomto dnešním úryvku evangelia skryto úžasně povzbudivé 

poselství:  
 
Neexistují tak silné dveře a zámky, které by Kristus nedovedl překonat, 

neexistuje žádná tak velká izolace, žádné tak urputné vymezení se člověka vůči 
Bohu, že by se Kristus nemohl objevit v jeho středu. 

 
A samozřejmě je zde pro nás také skryta výzva, abychom, jak se říká, jen 

nečekali, až zahřmí, ale abychom sami udělali svůj krůček víry směrem k Bohu. 
 

A sice víry, kterou Kristus blahoslaví v dnešním evangeliu, která se spoléhá na 
slovo Ježíšových svědků, která dovede unést i nejistotu, která nechce Bohu 
předepisovat, jak by měl v našich životech působit.  

 

Jsme zváni k víře a důvěře, která stále hledá a dovede i z náznaků vytušit a 
objevovat, že Bůh nám svou láskou vychází vstříc, že je se svou láskou stále 
přítomen uprostřed toho, čím procházíme, že on nám dává život, a to život v plnosti, 
který nám vydobyl svým vítězstvím Kristus.  


