
II. neděle velikonoční 
Sk 5,12-16 
Zj 1,9-11.12-13. 17-19 
Jan 20,19-31 

Dokud neuvidím... 
Jan 20,25 

„Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec…“ (Jan 20,24), tedy „dvojče“. Dvojče koho? Čí? Každého z nás. Protože Tomáš se podobá kaž-
dému z nás. Proto k nám přichází právě teď, o Velikonocích. Aby nám řekl, jak to udělat, abychom svá srdce otevřeli radosti ze vzkříše-
ného Ježíše. I my bychom si jako Tomáš přáli věřit, aniž bychom k tomu potřebovali vidět, ale i my, stejně jako Tomáš, to nedáváme: 
„Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy…, dokud nevložím svůj prst…, dokud nevložím svou ruku…, neuvěřím.“ (Jan 20,25). I my často věříme 
jen těžce, jen s velkou námahou. A Pán to ví. A proto ve středu tohoto úryvku není výčitka, jak si někdy myslíme, není Tomáš - nevěrec, 
jak se hned nabízí… Ne. V jeho centru stojí víra, která je často bolestná, krvácející, slabá. Víra neschopná věřit. Mysleme dnes jen na Bru-
sel, Lahore… Tváří v tvář takovým událostem, tváří v tvář strachu, nemoci, utrpení… se snadno víra ochromí, je jednooká, pokulhává. 
 

A i Tomášova víra je taková. Možná věřil ze všech dvanácti apoštolů nejvíce. Je nadšený a vždycky byl. Stačí vzpomenout, jak povzbuzo-
val Ježíše i ostatní před cestou do Judska za rodinou zemřelého Lazara, před nebezpečnou cestou, vždyť nedávno chtěli židé Ježíše ka-
menovat (srv.: Jan 11,8): „Tomáš - řečený Blíženec - vyzval ostatní učedníky: Pojďme i my, ať zemřeme s ním!“ (Jan 11,16) On je ten, který 
uvěřil v Ježíše, uvěřil Ježíši opravdu do hloubky. Proto je pro něj teď o to obtížnější vyjít ze své bolesti, ze svého zklamání. Dnešní evan-
gelium nám říká, že víra musí projít zkušeností selhání, krachu, musí projít chvílemi úzkosti, kdy máme věřit, aniž bychom viděli. 
 

Tomáš tam prvního dne po sobotě spolu s ostatními učedníky nebyl. Byli uzamčeni, ustrašeni, zklamáni. Nejvíc asi sami sebou. Ale vzkří-
šený Ježíš se jde ukázat právě těmto učedníkům, kteří utekli a selhali! A když za nimi Tomáš konečně přichází, křičí na něj: „Viděli jsme 
Pána!“ (Jan 20,25) A Tomáš je zmatený. Možná pro něj není ani tak problémem, jestli Ježíš vstal z mrtvých, nebo ne, on nechápe ještě 
něco podstatnějšího: jak to, že jsou to právě oni, kdo mu to vyprávějí! Oni! Možná jím hýbe zlost: Cože, právě ty, Petře, mi tohle říkáš?! 
Právě ty, Jakube, mi tohle říkáš?! Vždyť jsme všichni od kříže utekli! Tomáš nevěří svědectví svých bratří, nevěří, že by ta největší zvěst 
mohla být svěřena do tak nekompetentních, neschopných rukou. Do rukou svých spoluučedníků, do rukou církve, do mých rukou, do 

svých vlastních rukou! Tomáš si totiž o sobě nemyslí, že je lepší. Netřískne za sebou dveřmi a nezakřičí: Jdu si založit svou vlastní církev! 
Budu chodit do jiné farnosti! Ne, zůstává tam. A dělá dobře, protože Ježíš tam přijde jen pro něj. Nic mu nevyčítá. Ukáže mu své rány. 
Vím, že jsi trpěl, Tomáši, ale já taky. Podívej. Bůh, který se nevyhýbá křížům, ale vystupuje na ně, který neřeší všechny problémy, ale be-
re je za své. A Tomáš vyzná víru. I my někdy jen stěží věříme, ale chce to odvahu! Velikonoční. A navíc máme přímluvce: Tomáše, dvojče. 

 

„Ať se ve světě i v mém osobním světě stane cokoliv, jsem rád, že výkřik Lásky ve mně přehluší jakýkoli hlas strachu.“  

o. Mario Borzaga, omi 


