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Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich. 
Lk 24,36 

„Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich“ (Lk 24,36). Učedníci z Emauz se vrací ve spěchu do Jeruzaléma. Cesta, po které jdou, je tatáž, 
po níž se vydali téhož dne ráno do Emauz. A přece je jiná, je nová! Ráno bylo temné, oni „byli celí smutní“ (Lk 24,17), nechápali, jak se to moh-
lo stát: on „prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem,“ (Lk 24,19) byl ukřižován. A pak se k nim připojil. Vykládal jim cestou 
Písmo, a když došli do vesnice, lámal chléb. A tak ho poznali. Otevřely se jim oči a oni se „ještě tu hodinu vydali na cestu a vrátili se do Jeruzalé-
ma“ (Lk 24,33). Teď o něm vyprávějí apoštolům. A on najednou stojí uprostřed nich! Mluví o vzkříšeném Ježíši a vzkříšený Ježíš je mezi nimi. 
Tak se přenáší víra! Když o něm mluvíme, když vyprávíme o tom, jak jsme se s ním setkali, jak jsme ho poznali v eucharistii, po cestě, ve tvá-
řích chudých, když sdílíme příběh svého obrácení…, Ježíš, pokud se nesetká s překážkou, může vstoupit do srdce toho, kdo poslouchá. 
 

„Nejsem duch!“ (srv.: Lk 24,37-39). Věříme, jistě, ale někdy nám Ježíš připadá spíš jako duch… Je vzdálený, neuchopitelný, možná ani nemá až 
tak moc společného s naším obyčejným životem. Jenže vzkříšený Ježíš je pravý opak! Je úžasné, jak si přeje, aby se ho apoštolové dotkli, aby 
ho objali, aby ho stiskli jako přítele, který se vrací z cest: „Dotkněte se mě!“ (Lk 24,39). A aby rozptýlil obavy a pochybnosti, užívá těch nejvšed-
nějších a nejdomáčtějších slov: podívejte se, dotkněte se, máte něco k jídlu, najezme se… A při pohledu na kus pečené ryby učedníci konečně 
kapitulují! Žádné andělské chóry, žádné velkolepé Boží zjevení…, ale ta nejlidštější potřeba a zároveň nejvýmluvnější znamení znovu naleze-
ného společenství: společné jídlo! Ježíš si přeje vstoupit do konkrétního života svých učedníků, aby se evangelium nestalo jen „duchem“ ne-
bo vznešeným rozvažováním a bádáním, aby nezůstalo jen nedělním obřadem, ale proměňovalo se v život. 
 

„Pokoj vám!“ (Lk 24,36). Vzkříšený Ježíš si neklade požadavky, nediktuje příkazy. Přichází, aby znovu navázal život, aby sdílel chléb, slovo, 
přátelství. Nežádá, ale obdarovává! Nechce po nás, abychom se pro něj postili, ale abychom s ním jedli! Chce se stát součástí  mého života a 
chce, abych já sdílel ten jeho. „Pokoj vám!“ Pokoj není jen klid a mír. Není to utopistická představa o světě nebo mém životě. Ježíšův pokoj 
vychází z jistoty, že jsem milovaný. Je to stav duše, který mi umožňuje pochopit, vidět věci a situace takové, jaké opravdu jsou, rozpoznat 
vzkříšeného Ježíše od ducha, vidět víc světla než tmy. 
 

I pro nás dnes může být námaha, se kterou apoštolové nakonec uvěří, jejich váhání mezi strachem a radostí uklidňující a povzbuzující. Je totiž 
zárukou toho, že vzkříšení není jejich výmysl, ale skutečnost, která je zastihla nepřipravené. Ježíš je stejný jako dřív, a přece jiný. Je tentýž, a 
přece proměněný. Protože vzkříšení není jen návrat k původnímu životu. Je to Boží dotek, který život proměňuje, přivádí ho k plnosti. 

 

„Bůh nás miluje a miluje nás všemi možnými způsoby, v každém okamžiku našeho dne.“  

o. Mario Borzaga, omi 


