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BRNO – KOUNICOVA 15. 02. 2014  

Proč Tomáš nebyl s učedníky a o co přišel? 
Text kázání: Jan 20,18-25 / 1.čtení Ž 84 

Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. 

2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! 3 Má duše zmírá steskem po 
Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! 4 Vždyť i vrabec 
přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, 
Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! 5 Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde 
vždycky chválit. 6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. 

7 Když Dolinou balzámovníků se ubírají, učiní ji prameništěm, včasný déšť ji halí 
požehnáním. 8 Pokračují stále s novou silou, objeví se před svým Bohem na Sijónu. 9 
Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože! 

10 Ty jsi štít náš, Bože, pohleď, na tvář svého pomazaného rač shlédnout. 11 Den v 
tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než 
prodlévat v stanech svévolnosti, 12 vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce 
milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. 

Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." 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." Když to řekl, 
ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj 
vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: 
"Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl 
s nimi, když Ježíš přišel. 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." 

Po ukřižování Pána Ježíše jsou učedníci spolu. Spojuje je vnitřní krize, protože muž jejich 
nadějí zemřel. Spojuje je vnější nebezpečí, protože zloba namířená proti jejich Mistrovi 
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(zloba úřadů i zloba davu) se lehce může obrátit i na ně. Vnitřní zklamání, zmatek a vnější 
nebezpečí je shromáždilo. Nebylo to tehdy za těmi zavřenými dveřmi radostné 
bohoslužebné shromáždění, ale byli spolu.  

Jeden s nimi ale nebyl – Tomáš. Proč s nimi nebyl? Nepotřeboval je? Chtěl být se svým 
zmatkem a zklamáním sám? Anebo byl odvážný a na rozdíl od svých kolegů se nebál? 
Zabránila mu v jeho účasti s ostatními nějaká praktická všední záležitost? Anebo s nimi 
nebyl, protože zjistil, že učednická epizoda s nyní ukřižovaným Ježíšem skončila, je mrtvá a 
je tedy potřeba začít cosi nového? Anebo nevěřil a nečekal, že se ukřižovaný Ježíš přece 
jenom může ukázat, protože – jak zvěstovala Marie Magdalská – byl vzkříšen? Společenství 
– být s druhými a sdílet jejich radosti a starosti – to je pěkná věc, ale pokud tam není Ježíš, 
pak důvody, proč být spolu, ztrácejí na síle. Dovolíme-li si malé „kdyby“, pak kdyby Tomáš 
věřil, že tam bude vzkříšený Ježíš, jistě by tam byl. 

Musel jsem se uprostřed tohoto přemýšlení ptát, co nás táhne anebo netáhne do 
společenství věřících? V čem to je, že „jsme s nimi“ anebo tomášovsky „nejsme s nimi“? Je 
důvodem pro jedno či druhé víra či nevěra, že on se ve společenství může ukázat. Že tam je 
a přinese cosi svého jedinečného do našich obav, radostí, starosti, bezstarostnosti, 
spokojenosti, úsilí…  

Křesťany může vést k setkání lecjaký důvod – strach (jako v případě učedníků), 
obavy, radost anebo bohoslužba (uctívání), touha hledat Boží pravdu pro svůj život, 
pomoc. Za tím vším ovšem musí být ta jedna věc, bez níž zůstane pouze u lidského 
společenství: musí za tím být víra, že on (Ježíš) tam bude, že tam je, že se s ním chceme 
setkat a čekat na něj. Myslím, že jedním z klíčových důvodů malé priority a oddanosti 
společným shromážděním je to, že nevěříme, že tam bude Pán Ježíš a že se bude dít něco 
mimořádného.  

Chtěl jsem nám dnes položit tuto otázku: Jsme anebo nejsme zde spolu, 
vyhledáváme anebo nevyhledáváme společenství proto, že věříme či nevěříme, že on tady 
bude a ukáže se? Co nás vede anebo co nás odvádí od společenství věřících? 

Vraťme se ale k Tomášovi. O co přišel, když nebyl s nimi? O co přicházíme my, když 
nejsme spolu? Podívejme se na to, co se stalo, když byli učedníci spolu za zavřenými 
dveřmi. 

Tenkrát se stalo cosi překvapivého, něco co nečekali. Pán Ježíš do tohoto společenství 
přichází, a to docela zvláštním způsobem – zavřenými dveřmi. Už tehdy se začalo 
naplňovat to, Pán Ježíš pověděl již dříve, totiž že „kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém 
jménu, já jsem uprostřed nich“. (Mt 18,20). Chtěl bych vskutku krátce zdůraznit pět věcí, 
které se tenkrát staly tam, kde byli učedníci shromážděni a Pán Ježíš přišel mezi ně. 
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Učedníci najednou nade vší pochybnost věděli, že žije! Shromáždili se s tím, že je 
mrtev, i když nějaké semínko naděje v nich možná pro svědectví Magdalské Marie bylo. Až 
při společném setkání ale opravdu zjistili, že žije! 

My žijeme ve světě, kde se má za to, že Bůh není anebo je mrtev. I my se scházíme 
s otazníky: Žije a působí opravdu Pán Ježíš? S apoštolem Petrem a jeho církví čelíme 
otázkám: Kde je jeho zaslíbený příchod, vždyť vše je při starém, žádné známky obnovy. 
Pán Ježíš se jistě může ukázat v různých situacích a místech, ale jestli je místo, kde slíbil, že 
bezpochyby bude, pak je to setkání věřících. Naše společná setkání jsou chvílemi, kdy 
smíme poznávat, že on JE a ŽIJE! Má někdo pochybnosti, jestli Ježíš je živý Bůh? Ať jde do 
společenství věřících.  

 

V setkání Pána Ježíše s učedníky za zavřenými dveřmi je zřetelné, jak se projevuje to, 
že je živý a přítomný. Přináší slovo pokoje, a to je druhá věc, o kterou přišel Tomáš, který 
nebyl s učedníky: „Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám."“ (20,19.21) 

Zní slovo pokoje. Slovo, které naplňuje duši pokojem. Zní slovo pokoje do nepokoje a 
strachu. A protože zní z úst ukřižovaného, který by vzkříšen, nejedná se jenom o plané 
utěšování a upokojení. Jen ten, který byl ukřižován a vzkříšen může přinést pokoj. A 
přináší ho. Ti, kdo byli spolu, ho přijali. Totéž platí i o nás. 

 

Nebylo to ovšem jenom slovo přítomného Pána. Ježíš ukázal učedníkům své rány – 
zacelené, zahojené rány! A to je třetí věc, o kterou přišel Tomáš, který s nimi nebyl. Na 
uzdravených ranách je vidět, že Kristus není přelud, že je skutečný. 

Jinak tomu bylo kdysi, jinak je tomu dnes s Kristovými ranami. Přesto je to cosi 
živého. Kristus má své tělo na této zemi. Je jím právě společenství církve – apoštol Pavel 
přirovnává církev k tělu Kristovu. Toto tělo má své rány. Jsme-li tělem kristovým, pak jsme 
i my nositeli ran. Těch ran, které působí zlí a nepřátelští lidé nám. A možná jsou to jako 
v případě Pána Ježíše ti nejbližší, kdo nám působí rány. Společenství církve je místem, kam 
přicházíme se svými ranami. A co víc, je to místo, kde Pán Ježíš na svém těle – církvi – 
ukazuje svou přítomnost zacelenými a zahojenými ranami – jizvami. Na svém těle – církvi 
– Pán Ježíš dodnes ukazuje své zahojené rány. Ony ukazují na jeho živou moc. Je to něco, co 
je vidět a má být vidět! Společenství církve je místem zacelených ran.  

 

Po svém sebezjevení, po slově pokoje, po potvrzení identity skrze rány přichází 
poslání. To je čtvrtá věc, o kterou přišel Tomáš: 
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Ježíš jim znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." 20,21 

Učedníci potřebovali slyšet, že zavřené dveře je potřeba otevřít, že za nimi je čeká 
úkol. Jednou z věcí, která výrazně ožívá právě ve společenství věřících, je poslání. Nejsme 
jenom těmi, kdo přicházejí do společenství, aby přijali cosi pro sebe. Ano, přijímáme, ale 
pro to, abychom mohli plnit poslání. 

Ve slovech „jako mne poslal Otec…“ dobře tušíme, že poslání Kristovo a naše je stejné 
v tom, kam směřuje: ke smíření s Bohem Otcem skrze odpuštění hříchů: „Komu odpustíte 
hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou."“ (20,23) 

 

To je ovšem nadmíru těžké poslání, pokud bychom k němu nedostali pomoc. A to je 
pátá věc, o kterou přišel Tomáš, který nebyl s učedníky: „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." (20,22-23). Pán Ježíš ve společenství dává svého 
Ducha. Ve společenství vyzbrojuje, tam dává své dary, které jsou nutné k naplnění poslání. 
=> Hledáme sílu k životu a k plnění svého poslání? Ve společenství ji Pán Ježíš nabízí.  

To je tedy to, o co přišel Tomáš, když nebyl s ostatními. Přišel o: 

1) ujištění, že Pán Ježíš opravdu žije 
2) neslyšel slovo pokoje 
3) neviděl zahojené rány 
4) neslyšel poslání 
5) nepřijal pomoc Ducha svatého 

Myslím, že můžeme povědět, že těchto pět věcí tvoří pět základních duchovních 
potřeb každého křesťana. Klíčovým místem, kde dochází k jejich naplnění, je společenství 
věřících. Tam totiž je vzkříšený Pán. 

S tímto vědomím se nedivíme slovům Žalmu, který zazněl v prvním čtení. Citací 
několika veršů z tohoto žalmu dnes uzavřu dnešní kázání. 

Ž 84,2 Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! 3 Má duše zmírá steskem po 
Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu! …5 Blaze těm, kdo 
bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. 6 Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, 
kteří se vydávají na pouť. …11 Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát 
před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti, 12 
vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, 
žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. 
 

Jan Asszonyi 
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