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J 11,14 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 14,1 "Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil 
místo. 
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. 
4 A cestu, kam jdu, znáte." 
5 Řekne mu Tomáš: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?" 
6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 
7 Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli." 
 
J 20,19 Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za 
zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." 
20 Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. 
21 Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 
22 Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. 
23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." 
24 Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. 
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." 
26 Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil 
se a řekl: "Pokoj vám." 
27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. 
Nepochybuj a věř!" 
28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." 
29 Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." 
 
 
Tomáš – nevěřící Tomáš! 
Ale opravdu je nevěřícím? 
Co se skrývá za jeho slovy:   "Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich 
svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím." 
 
Tomáš Ježíše miloval. Byl svědkem jeho lynčování, jeho smrti.  
Teď slyší o jeho zmrtvýchvstání. Tomáš dobře ví, co by znamenalo skutečné vzkříšení Krista. Intuitivně si 
uvědomuje, že pokud Ježíš opravdu vstal z mrtvých, pak se vše na tomto světě mění. Smrt už nemá 
poslední slovo. Ježíš je Pánem nad vším.  
Ale je to opravdu pravda? Byl to Ježíš, koho viděli učedníci? Nebyla sugesce, nebyl to přelud? Nebyla to 
skupinová fikce? 
Tomáš nejen Ježíše miloval, ale také si ho vážil, důvěřoval mu, byl pro něj učitelem a vzorem, byl ochoten 
jít s ním kamkoliv, věděl, že je spravedlivý, že mluví pravdu, že změnil směr jeho života, věřil, že je Mesiáš. 
Ale to vše bylo zničeno krutým a brutálním způsobem.  
A kdyby teď připustil, na základě svědectví učedníků v to, že Ježíš vstal z mrtvých, bylo by to něco 
úžasného. Ale pokud to není pravda, pak zklamání z iluze by bylo daleko horší, než skutečná Ježíšova smrt. 
Ne, pro Tomáše je Ježíš důležitý, ale on nechce podlehnout klamu. Srdce by tomu věřit chtělo… 
Ale podlehnou klamu, z něhož se pak člověk probere, to je něco, co nechce niky prožít. 
Je realista, ano, je i skeptik. Jste moc milí kamarádi, je to úžasné s jakým nadšením hovoříte, že Ježíš vstal 
z mrtvých, ale nezlobte se,  "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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Pohled na Tomáše 
Podívejme se teď na chvíli na Tomáše, co se od něj můžeme učit, a co je nebezpečné… 
 
 
1. Tomášova chyba 

nebyl s učedníky, kdy se jim zjevil Ježíš. 
Bylo to v neděli večer, v den vzkříšení. Pán Ježíš se zjevil ženám, které šly k hrobu, a ty vyprávěly 
učedníkům, co viděli. Petr a Jan se šli přesvědčit, našli prázdný hrob a uvěřili v Ježíšovo zmrtvýchvstání. 
Večer se všichni sešli, jediný Tomáš chyběl. Zamkli dveře, protože měli strach z pronásledování od 
Židů, a pravděpodobně hovořili o tom, co se stalo. Byli toho plní. Jan a Petr je přesvědčují, že Ježíš vstal 
z mrtvých. Ale mohou tomu opravdu věřit? 
V tu chvíli, přesto, že jsou dveře zamčené, přišel Pán Ježíš, postavil se doprostřed a říká: „pokoj vám!“ 
Učedníci jsou překvapeni. Je to pravda, nebo sen? Pán Ježíš jim ukázal ruce a bok – tedy probodené 
ruce, a bok, který mu kopím probodl voják, když visel na kříži.  
Ano, je to skutečně On, říkají si učedníci a Jan poznamenává, že se zaradovali.  
A o toto všechno byl Tomáš ochuzen. Proč? Protože nebyl s nimi. 
Já osobně Tomášovi dobře rozumím. Jsou lidé, kteří když prožívají něco těžkého, potřebují o tom 
mluvit. Potřebují se vypovídat, potřebují mít někoho vedle sebe, aby je vyslechl, potěšil, povzbudil, dal 
jim zpětnou reakci, anebo jen prostě s nimi nesl jejich bolest. Však se říká, že sdílená bolest je 
poloviční bolestí. 
Ale Tomáš byl jiná povaha. Prožil největší ztrátu i zklamání ve svém životě. Ježíše miloval, věřil, že je 
Mesiáš, Boží Syn, věřil, že se ujme vlády. Ale místo aby se ujal vlády a usedl v královském paláci, skončil 
jako zločinec na kříži za městem. Zemřel, a narychlo byl pohřben. Kámen, který přivalili ke vchodu do 
jeskyně, byl pro Tomáše definitivní tečkou. Je konec.  
Jeho bolest byla hluboká a on potřeboval být se svou bolestí sám.  
Anglický král Jiří V. (1865-1936) měl jednu životní zásadu, kterou vyjádřil takto: „Jestli musím trpět, 
dovolte mi, jako zvířeti ušlechtilého rodokmenu, odejít a trpět o samotě.“ 
A to byl postoj Tomáše. Trpěl, a nechtěl svou bolest dávat najevo před druhými lidmi. To, co prožíval, 
si musel vyřešit v sobě, a proto nepřišel na setkání s učedníky.  
Rozumím mu, protože jsem stejný. Pokud prožívám něco těžkého, potřebuji být sám. Chci být sám. 
Hovořím o tom s Bohem, a lidi kolem sebe moc nepotřebuji.  
 

Myslím, že na tom není nic špatného, ale skrývá se zde jedno nebezpečí.  Pokud se uzavřeme se svou 
bolestí a izolujeme se od ostatních věřících, pak se může stát, že budeme ošizeni o zkušenost, která by 
nám v našem zápasu pomohla.  
Pán Ježíš se setkal se svými učedníky. Zjevil se jim, ukázal se jim. Viděli ho, mluvili s ním, mohli se ho 
dotknout… okamžik, který naprosto změnil jejich pohled, a Tomáš u toho nebyl. 
Právě, když prožíváme bolest, zklamání, smutek, bezradnost, potřebujeme jeden druhého. 
Potřebujeme církev, společenství lidí, kteří kus naší bolesti vezmou na sebe, kteří nesou s námi naši 
tíhu, a modlí se za nás. 
Potřebujeme být uprostřed lidí, kteří hledají Boha, protože tam je největší pravděpodobnost toho, že 
se s Kristem setkáme tváří v tvář.  
Učedníci byli za zavřenými dveřmi, byli zmatení, měli strach – a o tom všem Ježíš věděl, a proto mezi 
ně přišel. Pán Ježíš nás nenechává v našich zápasech samotné, přichází, oslovuje nás, přináší pokoj do 
našich zmatených srdcí, dotýká se nás, uzdravuje…  
Říká se: jde o to být ve správný čas na správném místě – to správné místo, kde se Bůh zjevuje a jedná 
je především církev. Jestliže se izolujeme od církve, může se stát, že neprožijeme zkušenost setkání 
s Ježíšem. Často se vymlouváme na nedokonalost církve – ano, i toto první shromáždění církve bylo 
nedokonalé. Vládly tam obavy, neměli vizi, byli zmatení, nevěděli jak dál, ale byli spolu! A tam, kde 
jsou lidé, kteří milují Boha spolu, tam přichází Ježíš, aby se s nimi setkal. Aby vnesl naději, pokoj a 
radost do jejich životů. 
Být tam, kde jedná Bůh, to je moji touhou. Ano úspěch, ani ztráta; ani radost, ani bolest; ani nadšení, 
ani zklamání;  prostě ať nás nic neodvede   
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2. Tomášova upřímnost 
Tomáš měl jednu vynikající vlastnost. A tou byla upřímnost. Na nic si nehrál. Když zemřel Lazar, 
naprosto spontánně řekne: pojďme, ať zemřeme spolu s ním (Jan 11,16). Když Pán Ježíš hovoří o tom, 
že odejde a myslí tím na svou smrt, vzkříšení a návrat k Otci, nikdo z učedníků tomu nerozumí. Ale 
všichni taktně mlčí. Jen Tomáš naprosto otevřeně řekne: Pane, nevíme, kam jdeš, a jak můžeme znát 
cestu (Jan 14,5). 
Tomáš nechce nic hrát. Tomáš nechce zachovávat status quo, nechce nic předstírat. Když něčemu 
nerozumí, poví to. Nenechá se jen tak přesvědčit, pokud nemá vlastní zkušenost. Nepůjde s davem jen 
proto, že se to má. 
A z tohoto pohledu musíme vnímat jeho reakci na svědectví učedníků o setkání s Ježíšem. 
Tak vy jste viděli Ježíše? A jak vám mám věřit? Není to jen Vaše zbožné přání? Opravdu se s Vámi 
setkal? Anebo jste si to vymysleli? Koho to byl nápad? Petrův?  
Ano, přeji si, aby Ježíš žil, bylo by to ta nejúžasnější věc, ale přátelé, nezlobte se, než věřit báchorkám, 
než se naivně utěšovat, to raději zůstanu se svou bolestí. Nechci utíkat do představ, jsem realista, a je 
lepší smířit se s tím, co se stalo, než žít ve lži. 
Dokud neuvidím jeho rány, dokud se prstem nedotknu jeho ran a nevložím ruku do jeho boku, 
neuvěřím. 
 
 

3. Tomášova věrnost 
Druhou vynikající Tomášovou vlastností je věrnost. Jestliže se o něčem přesvědčil, pak byl ochotná za 
to obětovat život. Jestliže se rozhodl, pak v tom rozhodnutí sál, ať to stojí, co to stojí. Nikdy nedělal nic 
polovičatě. Buď vše, anebo nic. Nikdy by nemohl být politikem, který musí měnit tvář, měnit názory, 
podle toho jaká je situace. Pokud se pro něco rozhodl, pak nastoupil ani o píď. 
Když se setkal s Ježíšem, když ho na vlastní oči uviděl, pak už mu jeho zkušenost nikdo nemůže vzít. 
Můj Pán a můj Bůh – to je jeho vyznání, a nikdy v životě už nebude mít jiného Pána, než Ježíše Krista. 
O co větší měl pochybnosti, o to pevnější je pak jeho víra. 
 
Nevíme, co přesně se s Tomášem stalo, ale traduje se, že šel jako misionář do Indie, kde založil církev. 
Dodnes je v jižní Indii církev, která se jmenuje „církev Tomášova“.   
Existuje určitá legenda, která ale pěkně vykresluje Tomášův charakter.  
Po smrti Ježíše si učedníci mezi sebou rozdělili svět, s tím, že každý z nich půjde na určité místo svědčit 
o Ježíši. Tomášovi losem připadla Indie. Tomáš to nechtěl přijmout. Co já, žid, budu dělat v Indii. 
Pošlete mne jinam. Ale v noci se mu ukázal ve snu Pán Ježíš a řekl mu: Tomáši, jdi do Indie, hlásej tam 
mé slovo, moje milost bude s Tebou. 
Ale Tomáš Ježíši odpověděl: Pane, pošli mne kamkoliv chceš, ale někam jinam, jen ne do Indie, tam 
nepůjdu. 
Stále se ale, že Indický kupec – Abbanes v tu dobu přijel do Jeruzaléma. Byl vyslancem Indického krále 
Gundaforuse, a měl za úkol přivést z Jeruzaléma zkušeného tesaře, který by mu postavil palác. Tomáš 
byl tesař.  
Ježíš na trhu vyhledal tohoto muže a ptá se ho: chtěl bys dobrého tesaře? Abbanes říká: ano. Ježíš  mu 
pověděl: mám otroka, který je výborný a schopný tesař a chci ho prodat. Sepsali smlouvu a kupec 
Tomáše koupil. 
Smlouva zněla: „Já, Ježíš, syn Josefa, tesař, tímto potvrzuji, že jsem prodal svého otroka jménem 
Tomáš,  Abbanesovi, kupci Gandaforuse, krále Indie.“ 
Když smlouvu podepsali, přivedl Ježíš Tomáše k tomuto muži. Abbanes se ho ptá: „Je tento muž, Ježíš, 
tvým pánem?“ Tomáš říká: ano, kupec mu odpovídá: koupil jsem tě od něj.  
Tomáš mlčel, ale časně ráno vstal, modlil se a pak přišel za Ježíšem a řekl mu: „Pane, půjdu, kam chceš, 
ať se stane tvá vůle“. 
Ano, je to ten stejný Tomáš. Není pro něho lehké podřídit se, přijmout něco nového, ale pokud se 
rozhodne, je jeho rozhodnutí pevné a nic jím neotřese. 
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Pověst dále říká, že Gundaforus dal Tomášovi peníze a rozkázal, aby mu vybudoval palác. Ale Tomáš 
místo aby nakoupil materiál, najal řemeslníky a dělníky, rozdal peníze chudým. Král viděl, že se nic 
neděje, začal být nedůvěřivý, předvolal si Tomáše a ptal se ho: postavil jsi mi palác? Tomáš říká: ano. 
Tak pojď a ukaž mi ho. 
Tomáš mu řekl: Zatím ho vidět nemůžeš, ale až odejdeš z tohoto světa, tehdy ho uvidíš. 
Z počátku byl král rozhněvaný, když zjistil, co Tomáš udělal, a hrozila mu smrt. Ale nakonec se tento 
král stal křesťanem, a tímto způsobem Tomáš přinesl do Indie evangelium. Je to jen pověst, ale 
představuje nám Tomáše jako člověka, který slouží svému Pánu, bez ohledu na to, jakou cenu zaplatí. 
 
Můj Pán a můj Bůh, říká Tomáš Pánu Ježíši. A na tomto rozhodnutí, na tomto vyznání nic nezměnil. 
Jestliže se přesvědčil, jestliže uvěřil, pak nebyla na tomto světě síla, která by jeho víru smetla. 
A ať byl kdekoliv, měl jednoho Pána a tomu všude sloužil. Ať už je na pověsti kus pravdy, nebo je to jen 
legenda, jedno je u Tomáše jasné. Stal se otrokem Ježíše Krista a nikdo jiný se nemohl stát jeho 
Pánem.  
 
 
 

Pohled na Ježíše 
Měli jsme před sebou Tomáše, ale na závěr bych chtěl svůj pohled upřít k Ježíši. 
Pán Ježíš Tomáše nekárá za jeho postoj. On zná jeho srdce. On ví, s čím zápasí. A proto jde, setkává se 
s ním, dává mu možnost, ať se sám přesvědčí. Ježíš mu chce pomoci z jeho nejistoty a zoufalství. 
 
Pán Ježíš nikdy nikomu neříká: musíš! Musíš věřit! 
Někdy toto chybu dělá církev, děláme my: musíš věřit v Boha. Musíš uvěřit v Ježíše! Tlačíme druhé – ano, 
myslíme to dobře, ale tlak, manipulace, nucení, vzbuzování pocitu viny není cesta, kterou by nás Duch 
Svatý vedl. 
 
Všimněte se, když Tomáš tak ostře reaguje na svědectví učedníků, nikdo ho nepřesvědčuje, nikdo ho 
nenapomíná, nikdo se od něj neodvrací. Neříkají: ty nevěřící Tomáši, mezi námi pro Tebe není místo! 
Nevěříš nám, nevěříš Ježíše, nazdar. 
Ne, za týden, v neděli večer je Tomáš s nimi. Nikdo nepředpokládá, že se opět Ježíš objeví. To není důvod 
jejich setkání. Sešli se, aby se modlili, povzbudili se, a mluvili spolu o Ježíši. 
 
A On sám, jejich Pán se objeví mezi nimi. Co bychom čekali, že Ježíš řekne?  
Pochválí těch deset věřících a napomene jednoho nevěřícího Tomáše? 
Ne. Obrací se na Tomáše, ne s výčitkou, ale nabízí mu sám sebe jako důkaz. V tu chvíli jako by ostatní 
učedníci pro Ježíše neexistovali. Prioritu je pro něj Tomáš. 
Tomáši, vstal jsem z mrtvých. Chtěl ses přesvědčit?, v pořádku, máš příležitost. 

Vlož prsty do mých ran a ruku do mého boku. Nepochybuj, věř. 
 

V těchto slovech je mnoho lásky, porozumění, tato slova jakoby Tomáše objala.  
Pán Ježíš je nejen živý, ale je to ten, který Tomášovu zápasu rozumí. Najednou si Tomáš uvědomil, že Ježíš 
ví všechno. To, co říkal učedníkům před týdnem, slyšel, a dnes přišel jen proto, aby i Tomáš měl stejnou 
zkušenost jako ostatní. 
A pokud je on, Tomáš skeptický, Ježíšovi to nevadí, klidně se mne dotkni. Klidně strč prsty do mých ran, 
klidně vlož ruku do mého boku. Není problém. Jestliže je toto pro tebe důležité, udělej to.  
Protože to nejdůležitější je, abys věřil na základě toho, co jsi viděl, čeho ses dotkl, a ne na základě toho, že 
bys měl, že to říkali ostatní, že je to pro církev důležité. 
 
To, co nesměla udělat Marie (Jan 20,17), když se u hrobu setkala s Ježíšem (nedotýkej se mne), smí udělat 
Tomáš. Nejen smí, dokonce ho k tomu Ježíš vybízí.  
Ale pak už nepochybuj, ale věř! 
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Tomáš nevložil prsty ani ruku do jeho ran. Živý Pán se mu mocně dokázal, když zopakoval jeho vlastní 
slova. Tomáš si v hloubi srdce uvědomuje, v tomto okamžiku by byla opovážlivost sahat na Ježíšovy rány. 
Místo toho se před Ježíšem sklání a vyznává: můj Pán a můj Bůh. 
 
A stejně jedná s námi PJ i dnes. 
On chce, abychom mu důvěřovali, abychom mu dali svůj život. 
On touží, abychom společně s Tomášem vyznali: můj Pán a můj Bůh. 
Ale ne na základě toho, že nás o tom přesvědčují druzí. Že nás někdo přesvědčil argumenty, nebo nám tak 
věrohodně vylíčil svoji zkušenost, že si řekneme: tak já tedy budu taky věřit. 
 Pán Ježíš chce, abychom měli osobní zkušenost. Bez ní totiž víra brzy vychladne, a z takzvaně věřícího se 
stane zatvrzelý ateista, který Vám řekne: už mi o Ježíši nic neříkejte, Bůh mne zklamal. 
 
Když hovoří Bible o víře a nevěře, má na mysli aktivní postoj. 
Nevěra není pouhý nedostatek víry, nebo pochybnost, nevěra je vědomé odmítnutí Boha. 
A naopak víra je aktivní vztah, aktivní čin. 
  
Pochybnost je něco, co patří k životu. Pasivní přijetí víry není k ničemu. Pochybnost vede k tomu, že si 
klademe otázky, hledáme cestu, ptáme se, zkoušíme Boha. 
Tomášova podmínka – dotknout se ran Ježíše je troufalá, až nám trochu běhá mráz po zádech… 
Ale Pán Ježíš to bere. Je to legitimní. A nabízí rány, ať se jich Tomáš dotkne! 
Později apoštol Petr říká: Jeho ranami jsme uzdraveni. 

1P 2,24-25 On ,na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi 
spravedlnosti. 'Jeho rány vás uzdravily.' Vždyť jste 'bloudili jako ovce', ale nyní jste byli obráceni k 
pastýři a strážci svých duší. 

 
Když přijdou pochybnosti, nemusíme předstírat, že se nic neděje. Nemusíme hrát divadlo, nemusíme se 
přesvědčovat: věř, věř, věř! 
Můžeme své pochybnosti Pánu Ježíši říct, a On je připravená, aby se s námi setkal. Aby se nás dotknul, 
anebo aby nám dovolil dotknout se Jeho. 
I Večeře Páně je příležitost znovu se dotknout Ježíše. 
 

Vyzkoušejte mne, říká Hospodin skrze Izajáše. 
Je dobré ptát se druhých, je dobré společně hledat, je dobré věci přijímat vírou, ale Pán Ježíš se nebrání 
tomu, abychom ho vyzkoušeli. Abychom mu řekli o svých pochybnostech. 
Kdo z Vás se dostal do situace, kdy řekl: Bože, jestli opravdu jsi, udělej… dotkni se mne… odpověz…  dej se 
mi poznat. 
A on přichází, dotýká se, odpovídá na naše otázky, a mnohdy i nad naše očekávání vyplní to, za co se 
modlíme. 
 
Takový je Pán Ježíše. 
A pak vyznání: Můj Pán a můj Bůh – je tak samozřejmé, jak samozřejmě a spontánně to vytrysklo ze srdce 
a z úst Tomáše. 
 
 
Na závěr říká Pán Ježíš slova, která jsou i pro nás. 
„Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ 
 
 


