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J 11,1 Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. 
2 To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy; a její bratr Lazar 
byl nemocen. 
3 Sestry mu vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." 
4 Když to Ježíš uslyšel, řekl: "Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven." 
5 Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. 
6 Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. 
7 Teprve potom řekl svým učedníkům: "Pojďme opět do Judska!" 
8 Učedníci mu řekl: "Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat, a zase tam chceš jít?" 
9 Ježíš odpověděl: "Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto 
světa. 
10 Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla." 
11 To pověděl a dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit." 
12 Učedníci mu řekli: "Pane, spí-li, uzdraví se." 
13 Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. 
14 Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel. 
15 A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!" 
16 Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 
 

J 11,32 Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: "Pane, kdybys byl 
zde, nebyl by můj bratr umřel." 
33 Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen 
34 řekl: "Kam jste ho položili?" Řekli mu: "Pane, pojď se podívat!" 
35 Ježíšovi vstoupily do očí slzy. 
36 Židé říkali: "Hle, jak jej miloval!" 
37 Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?" 
38 Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. 
39 Ježíš řekl: "Zvedněte ten kámen!" sestra zemřelého Marta mu řekla: "Pane, už je v rozkladu, vždyť je 
to čtvrtý den." 
40 Ježíš jí odpověděl: "Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit?" 
41 Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: "Otče, děkuji ti, žes mě vyslyšel. 
42 Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty 
jsi mě poslal." 
43 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" 
44 Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: "Rozvažte 
ho a nechte odejít!" 
45 Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. 
 
"Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 
 
Tento Tomášův výrok je pro mne osobně velice důležitý. Je to jeden z veršů z Bible, který se pro mne stal 
zásadní, s kterým jsem se ztotožnil a který ovlivnil můj život.  
 
Podívejme se nejprve na situaci, v které tato slova zazněla. 
Pán Ježíš diskutuje s Židy, oni rozzuřeni tím co říká, ho chtějí kamenovat (Jan 10,31). Proto odchází se 
svými učedníky na druhou stranu Jordánu, do míst kde dříve křtil Jan Křtitel. Zde za ním přichází mnoho 
lidí, a uvěří v něj. 
V té době onemocní jeho přítel Lazar. Sourozenci: Lazar, Marie a Marta žijí společně v Betanii, kde je 
často Ježíš s učedníky navštěvoval, a přespával u nich. Všichni tři jeho byli následovníky. 
Když se Ježíš o nemoci Lazara dozvěděl (Marie a Marta mu to vzkázaly), nepospíchal ihned do Betanie, 
jak bychom předpokládali, ale zůstal ještě dva dny na místě, kde byl. Teprve po dvou dnech se obrací na 
učedníky a říká jim: „pojďme opět do Judska“. Učedníci nechtějí, namítají: „nedávno Tě tam chtěli 
kamenovat, a ty se tam chceš vrátit?“ 
Tehdy jim Ježíš sdělí důvod: „Lazar usnul, jdu ho probudit.“ 
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Podle reakcí učedníků si můžeme domyslit, že o Lazarově nemoci věděli, protože říkají: „Pane, spí-li, 
uzdraví se.“ Jistě, vždyť spánek posiluje organismus, a tak si učedníci myslí, že nemoc ustupuje a vše se 
obrací k dobrému. 
Pán Ježíš jim tedy natvrdo říká: Lazar zemřel. A dodává: jsem rád, že jsem u toho nebyl. Pojďme k němu. 

14-15 Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. 
Pojďme k němu!" 

Učedníci jsou touto situací zaskočeni. To nečekali. Poznámku Pána Ježíše – že je rád, že tam nebyl – 
nekomentují, možná si jí ani moc nevšimli, protože zpráva o smrti Lazara je zasáhla jako blesk z nebe. 
První reaguje Tomáš: „Dobře, Pane Ježíši, pojďme, ať zemřeme spolu s ním“. 

16 Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 
 

Když došli do Betanie, zjistili, že Lazar je již čtyři dny v hrobě. V domě Marie a Marty bylo mnoho přátel, 
kteří je přišli potěšit v jejich trápení. 
Dochází k setkání Ježíše nejprve s Martou, pak s Marií a obě ženy mluví stejně: kdybys byl zde, náš bratr 
by nezemřel. Dokonce i lidé, kteří s rodinou prožívají jejich zármutek, si říkají: proč nepřišel, vždyť tolik 
lidí uzdravil, to nemohl zde svou mocí zasáhnout? 

J 11,37 Někteří z nich však řekli: "Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel?" 
Pán Ježíš s učedníky, rodinou a lidmi přichází k hrobu. Přes protesty nechá odvalit kámen, kterým je 
jeskyně uzavřena a pak k mrtvému muži promluví: J 11,43 Když to řekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, 
pojď ven!" 
Všichni jsou svědky velikého zázraku, něčeho s čím nepočítali:  

J 11,44 Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: 
"Rozvažte ho a nechte odejít!" 

Jan konstatuje, že na základě tohoto zázraku v něj mnoho lidí uvěřilo. 
 
 
Podívejme se tedy na výrok Tomáše v souvislosti s celým příběhem. 
Budeme přemýšlet, co nám tímto příběhem chce Bůh říct. 
 
Jan 11,16 Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 
 
S kým chce Tomáš zemřít? 
A Lazarem, nebo s Ježíšem? 
Vypadá to tak, že Tomáš, ale i ostatní učedníci jsou přesvědčeni o tom, že návrat do Judska znamená pro 
Ježíše (a tím i pro ně) jistou smrt. Proto Pána Ježíše přesvědčují a zrazují jej od této cesty. Když ale jinak 
nedá, Tomáš se ujímá slova a říká: než zůstat tady sami bez Ježíše, to raději půjdeme spolu s ním do 
Judska, i kdybychom měli zemřít. 
 
Nevím, jestli Tomáš zaregistroval přesná Ježíšova slova, nebo ne. A jakým způsobem je případně 
pochopil.   

14 Tehdy jim Ježíš řekl: "Lazar umřel. 
15 A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu!" 
16 Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 

 

„Pojďme k němu“ – jak můžeme jít k někomu, kdo je mrtev? Jsou jen dvě možné odpovědi. Jít k němu, 
znamená jít do říše mrtvých, tedy zemřít. A to měl na mysli Tomáš, když říká: :Pojďme i my, ať zemřeme 
spolu s ním.“ 
Ale když Pán Ježíš řekl: „Pojďme k němu“, měl na mysli jiný význam. Ano, Lazar zemřel, ale Ježíš se 
rozhodl dokázat svou moc učedníkům a v jeho plánu bylo vzkříšení Lazara z mrtvých. A aby nebylo 
pochyb o jeho, načasoval svůj příchod na dobu, kdy byl Lazar již 4 dny v hrobě. 4 dny byla dostatečně 
dlouhá doba na to, aby někdo pak nemohl prohlásit: on ještě nebyl mrtvý, to nebylo vzkříšení, to byl 
podfuk! Vidíme také, že nikdo vzkříšení Lazara, ani opozice, nezpochybňuje. 
Pán Ježíš říká: "Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili.“ 
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Blíží se doba velikonoc, a Pán Ježíš bude ukřižován, zemře. A On chce, aby učedníci měli zkušenost s Jeho 
mocí nad smrtí. Aby věřili, že poslední slovo nemá smrt, ale Ježíš. Aby si v nedělní ráno, až se dozví, že 
hrob je prázdný, vzpomněli na vzkříšení Lazara. Aby uvěřili, že stejně jako Lazar vstal na Boží slovo 
z hrobu, stejně i Ježíš vstal, žije a bude žít na věky věků. 
 
 
Ale to všechno došlo učedníkům až později. Teď stojí před nečekanou zprávou: Lazar zemřel, a musejí se 
s ní vyrovnat. Jediný, kdo dokázal zareagovat, byl Tomáš. Obrací se na ostatní učedníky a říká jím: Pán 
Ježíš nedbá na naše argumenty, dobře, tak pojďme i my do Betanii, ať zemřeme spolu s ním. S lazarem i 
s Ježíšem, kterého v Judsku nic jiného než smrt nečeká.  "Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním!" 
 
Když jsme se v roce 2004 rozhodovali, zda jít na další sbor, nebo odejít ze služby, jedním z míst odkud 
jsme dostali pozvání, bylo Kladno. Byli jsme vyčerpaní, vnitřně celí rozbití, zklamaní z církve, nechápali 
jsme, proč Bůh dopustil, abychom prošli odmítnutím, pohrdáním, ponížením a nespravedlivým 
obviňováním. 
Připadali jsme si neschopní pro další službu na novém sboru.  
A tehdy v souvislosti s Kladenským sborem, který jsme neznali, (dokonce jsme v Kladně nikdy nebyli), 
nám jeden bratr pověděl: Kladno, je sbor na vymření. 
Tehdy jsem si naprosto spontánně ve svém srdci řekl: „pojďme, a zemřeme spolu s ním.“ 
A myslel jsem to vážně. Nebyl v tom cynismus, ani sarkasmus, ale spíš únava, bolest, zklamání, možná i 
nějaká sebelítost. Dobře, je to sbor na vymření, my jsme také na umření, tak to v Kladně můžeme 
společně zabalit.  
Nešli jsme do Kladna s žádnými ambicemi. Sbor na vymření? – tak ho oživíme, dáme do kupy, věřím, že 
to zvládneme. Ani náznak takového myšlení. Spíš rezignace, než nějaká víra. 
 
Když se dnes dívám zpátky, žasnu nad Boží milostí a mocí. Ten milý bratr, který takto kladenský sbor 
ohodnotil, vycházel ze svých zkušeností, ale nepočítal s Boží mocí. Ani my jsme v tu chvíli s Boží mocí 
nepočítali. A Bůh nás překvapil. Místo pomalého umírání se rozhodl náš sbor vzkřísit k novému životu. 
A tak tu dne stojíme s bázní v srdci, ale také s radostí a s vděčností za to, že poslední slovo nemá člověk, 
ale Pán církve a tím je Ježíš. 
On mezi námi prokázal svou moc. Probudil nás k životu. Jsme stejně jako Lazar svědky Boží moci, která 
dává život. Chvála mu za to! 
 
Tam, kde my rezignujeme, začíná prostor pro Boha. 
Má to jedinou podmínku: jít tam, kam jde Ježíš! 
 
A to je právě to podstatné, co se můžeme od Tomáše naučit. 
Jaký člověk byl Tomáš? 
 
 
1. Otevřený, a přímý, na nic si nehraje 

Bezprostřední, co na srdci, to na jazyku. Nedívá se na to, co řeknou ostatní, reaguje tak, jak cítí.  
Před Ježíšem nemusíme skrývat své emoce. Nemusíme mít na tváři masku, nemusíme hrát divadlo. 
Můžeme se projevit takoví, jací jsme. 
Před církví (následovníky Pána Ježíše) nemusíme hrát divadlo, ale můžeme být sami sebou. Plakat i 
tradovat se. Povědět o své nechápavosti (Jan 14,5), i o svých pochybnostech (Jan 20,25). 
 

J 14,4 A cestu, kam jdu, znáte." 
5 Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" 
 
J 20,25 Ostatní mu řekli: "Viděli jsme Pána." Odpověděl jim: "Dokud neuvidím na jeho rukou 
stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." 
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2. Muž s hlubokým soucitem 
Má hluboký soucit s těmi, kteří následují Krista. To, co se dotýká Lazara, Marie a Marty se dotýká i 
Tomáše.  
Neposuzuje: kdyby Lazar chodil s námi, neseděl si v Betanii, ale byl v kruhu učedníků, nestalo by se 
to. Pán Ježíš by zasáhl a uzdravil ho. Ale pro něj bylo pohodlnější být doma… 
Ano, dal k dispozici svůj dům, mohli jsme u něj kdykoliv přespat. Ale my jsme opustili všechno a to 
on nedokázal. Ani zmínka, ani slovo posuzování, nebo odsouzení, ale hluboká lítost. Lazarova smrt se 
dotýká jeho srdce. Pláče s plačícími. Bolest Marie a Marty je jeho bolestí. Co prožívá jeden úd 
Kristova těla, to prožívá celé tělo – takový je Tomáš. 

1K 12,26 Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují 
spolu s ním. 

Jakou cenu má můj život, když život Lazara vyhasl? Copak se mohu radovat, nebo dělat jako by nic? 
Ne, Lazarovou smrtí jako by něco zemřelo i v Tomášovi. Jeho výrok: "Pojďme i my, ať zemřeme 
spolu s ním!" není nadnesenou, teatrální pózou, ale hlubokým vyjádřením soucitu, sounáležitosti, 
lásky a přátelství.  
A tam, kde je tento postoj, tam se otvírá cesta k Božím činům. Ježíš jde a vzkřísí Lazara k životu.  
 

Lidí okolo nás umírají bez Boha, ale já jsem spasen. To je bohužel i postoj mnoha křesťanů.  
Říkají: je to jejich rozhodnutí! Můžou si za to sami. A svět odsoudí.  
Zapomínají na to, že Pán Ježíš nepřišel svět soudit, ale spasit.  

L 9,56 Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit." 
 

Tomáš takový nebyl.  
To je církev. A tam, kde je tento postoj, je prostor, aby Ježíš udělal zázrak! 
 

3. Muž činu – „jdeme tam“ 
Tomáš si velice jasně uvědomuje, že všem, kteří s Ježíšem půjdou do Judska, hrozí nebezpečí smrti. 
Nemá na mysli nějakou morovou nákazu, ale nebezpečím jsou pro ně Židé, kteří chtějí Ježíše a jeho 
následovníky zabít. A jít do Betanie, to je jako by strkali hlavu do oprátky.  
Ale jestliže tam půjdeš Ježíši ty, půjdu s Tebou! 
Než zůstat zde v bezpečí bez Ježíše, to raději zemře tam, ale s Ním! 
Než život zachránit, raději jej ztratí – pro Ježíše. 

Mk 8,35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne 
a pro evangelium, zachrání jej. 

Není jako bohatý mladík, který od Ježíše odešel, protože se nedovedl zříct majetku, ke kterému měl 
upoutané své srdce. 
Tomáš chce být tam, kde je Ježíš, jít tam, kam jde jeho Pán, i kdyby ho to mělo stát smrt. 
 

Abraham a Lot. 
Než jít do úrodného údolí Sodomy a Gomory, než si spokojeně a pohodlně žít v moderním městě, 
raději zůstává Abraham na kopcích, kde je málo potravy pro jeho stáda, kde žije jako tulák bez 
domova, ale je tam s Hospodinem.  
Lot v Sodomě – neprožil zázrak, ale Hospodinův soud. (I když i uprostřed soudu bylo zázrakem, že ho 
Hospodin z tohoto města vyvedl a zachránil). 
Zatímco Abraham, který šel vždy tam, kam ho Hospodin vedl, prožíval zázraky na každém kroku. 
Nejen, že mu Hospodin dal slíbeného syna, ale např. v souvislosti se Sodomou a Gomorou čteme:  

Gn 18,17 Tu Hospodin řekl: "Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? 
A na Abrahamovu přímluvnou modlitbu je ochoten dát městu další šanci, pokud se tam najde 10 
spravedlivých.  

 
Tomáš se rozhodl jít tam, kam jde Ježíš, i kdyby ho to mělo stát smrt. Toto rozhodnutí neudělal na 
základě víry v Ježíšovu moc. Tomáš moc víry neměl (ani po vzkříšení). Byl to člověk racionální, spíš 
pesimista a skeptik. Toto rozhodnutí udělal na základě lásky ke Kristu. Pán Ježíš se stal centrem jeho 
života, a než ho opustit, to raději zemřít. On se od svého Pána nenechá nikým a ničím odloučit. 
To, co později vyjádřil apoštol Pavel, Tomáš bytostně prožívá.  
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Ř 8,38-39 Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, 
ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od 
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. 

Jedině, kdybych se vědomě rozhodl Ježíše opustit, ale to já nikdy neudělám. 
 
Zůstat po boku Ježíše, ať to stojí cokoliv. 
Toto vyznání udělal později Petr, ale víme, že ve strachu zapřel. Tomáš nemá strach ze smrti, to jediné, 
co ho děsí, je vzdálit se Kristu. 
A výsledek? Prožil zázrak. Ne svou smrt, ale zázrak vzkříšení Lazara. 
 
Toto byla Boží odpověď pro Tomáše, a je to i Boží odpověď pro nás. 
Tam, kde se nám zdá, že vše selhalo, kde zhasla veškerá naděje, kde nevidíme jediný paprsek světla, kde 
se nám zdá, že je před námi cesta, která nemůže skončit jinak, než smrtí, tam má stále poslední slovo 
Pán Ježíš. Jeho slovo „Lazare pojď ven“ vytrhlo Lazara z moci smrti a vrátilo ho k životu. Do bolesti, 
smutku a rezignace přineslo radost, naději a život.  
Tam, kde je přítomen Pán Ježíš, tam nemají poslední slovo okolnosti, nebo naše zkušenost, ale Jeho 
uzdravující a obnovující moc. Místo zármutku nad smrtí přichází radost ze vzkříšení.  
 
Abychom toto mohli prožít, je třeba být tam, kde je Ježíš. Jít tam, kam jde On. Přijmout jeho cestu života 
a vydat se po ní. 
 
A v tom je nám Tomáš ohromným příkladem.  
On nebyl takovým mužem víry, jako Abraham, který počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i jeho 
mrtvého syna Izáka: 

Žd 11,17-19 Abraham věřil, a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého 
jediného syna byl hotov obětovat, ačkoli se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno: 'Z Izáka bude 
pocházet tvé potomstvo.' Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit i mrtvé. Proto dostal Izáka zpět 
jako předobraz budoucího vzkříšení. 

 
Ne, Tomáš nepočítal s tím, že by Lazar vstal na Ježíšovo slovo z mrtvých. Ale podvědomě věděl, že musí 
být tam, kde je Ježíš. 
V tom nám je podobný… 
Ani já jsem nepočítal, jak může Pán Ježíš kladenský sbor probudit k novému životu. Ale cítil jsem, že sem 
máme jít. Šli jsme na zkoušku, na jeden rok, a jsme zde již 8 let, a znovu a znovu dosvědčujeme, že Bůh 
má moc vzkřísit i mrtvé. 
Vidím to tak, že Pán Ježíš se rozhodl, řekl: přišel čas jít do Kladna. Přišel a teď volá duchovně mrtvé 
k životu. Tak jako v Betanii zaznělo: Lazare, pojď ven, tak i v Kladně znovu a znovu zní Ježíšův hlas: 
„Milane, pojď ven, Samueli pojď ven, Vlaďko, pojď ven, Tomáši, pojď ven“. 
A my jsme společně svědky úžasné Boží moci. Kdy na jeho slovo lidé, kteří jsou duchovně mrtví, 
povstávají k životu. 
Ti, kteří se Bohu vzdálili, i Ti, kteří doposud Boha neznali – na Jeho slovo vystupují ze smrti a vstupují do 
života s Bohem. 
 
 
Když toto vidím, mám v srdci úžasnou radost. Ale také mám hlubokou bázeň. 
A chci se znovu a znovu dívat do zrcadla Božího slova, abych svým postojem tuto Boží milost nezabrzdil, 
anebo abych se svým rozhodnutím nevzdálil místu, kde Bůh jedná. 
Chci být v Betanii, protože tam se rozhodl jít Ježíš. 
A chci být jako Tomáš, protože jeho postoj dává prostor Ježíši, aby jednal. 
 
 

 Otevřený, a přímý, na nic si nehraje 
 Muž s hlubokým soucitem 
 Muž činu – „jdeme tam, kam jde Ježíš“ 


