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9 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.“ 
 

Sestry a bratři, milí přátelé, 

jsme dnes tak trochu v situaci jako učedníci. Máme první den po sobotě, křesťanskou 
neděli. A i když tu máme známky určitého rozvolnění ohledně konání společných 
shromáždění, dnes se ještě setkáváme jen takto na dálku, ze svých domovů. A přece je 
i tahle forma, které nás naučily, a v níž nás vycvičily epidemiologické okolnosti, 
nedělním shromážděním učedníků, do kterého přichází Pán Ježíš. Shromážděním, do 
jehož středu se staví vzkříšený Kristus a zvěstuje svůj pokoj. Pozdravem pokoje to celé 
začíná – tak jako většina našich shromáždění. Nedosti však na tom. Pozdravení pokoje 
se opakuje – čteme doslova: „Ježíš jim znovu řekl: ‚Pokoj vám.‘“ Naše bohoslužby se 
tak někdy i uzavírají. Jako by bylo ono shromáždění učedníků z dnešního čtení vzorem 
či předobrazem naší bohoslužby.  

Rozdíl tu ale přece jen je. Nečetli jsme, že by se učedníci shromáždili k oslavě 
svého Pána, jako to děláme my dnes. Víme, že byli shromážděni za zavřenými dveřmi 
ze strachu před židy. Na druhou stranu – i nás tak trochu zavřel strach. Z nemoci, 
z nepříjemností plynoucích z eventuálního vytrasování hygienou, z toho, abychom 
náhodou neporušili nějaké opatření, protože jsme v té džungli už dávno ztratili 
orientaci. A upřímně, tak trochu nás možná zavřela i naše vlastní pohodlnost. Zvykli 
jsme si, že si v neděli ráno můžeme přispat, odpadají starosti se svátečním oblékáním, 
u online vysílání si můžeme vypít čaj a sníst koláč, aniž by na nás někdo koukal skrz 
prsty. A to už ani nemluvím o tom, že si doma můžete s chutí zazpívat, aniž by tu 
činnost nějaký škarohlíd vyhodnotil jako nadbytečnou nebo nanejvýš rizikovou… 



Ale to jsem trochu odbočil. Učedníci mají strach ze židů. Jestli si však tyto židy 
představujeme tak, jak je zachycovali středověcí malíři v době, kdy byla židovská 
komunita vyčleněna za společnosti a ideálně ještě obehnána zdmi ghet, připravíme se 
o užitek z evangelia. V evangeliu totiž není slovo žid neslušným výrazem, jako je tomu 
prý třeba v polštině (kde – chcete-li se vyjádřit korektně, hovořte raději o Hebrejích). 
Židé v řeči evangelia jsou ti nejvzdělanější a nejctnostnější lidé své doby. Jsou hlasem 
svědomí své doby. V evangeliích o nich čteme tím víc, čím blíž jsou Ježíš a jeho 
družina Jeruzalému a Šalamounovu chrámu. Ne, židé nejsou luza z ulice, takových se 
učedníci nebojí. Židé jsou farizeové – ti opravdu ctnostní své doby. Židé jsou zákoníci 
– ti opravdu vzdělaní své doby. Židé jsou kněží – ti opravdu vážení své doby. A právě 
takových židů se učedníci bojí. Není divu, z takových lidí jde svým způsobem strach 
dodnes. Ve světě i v církvi. A vůbec nezáleží na tom, jestli jsou takoví doopravdy, 
nebo je to je to jen póza či obranný mechanismus, nebo si dokonce na jediné 
spravedlivé jen hrají. 

Na každý pád, učedníci jsou spolu ze strachu. A to není zrovna ideální motivace. Na 
druhou stranu, pořád lepší než být spolu jen ze zvyku, jen proto, že se to tak prostě 
sluší a patří. Ale pokud jde o ten strach, tak obstojí námitka, že to se zrovna tak mohli 
schovat každý někde jinde. A riziko dopadení by v takovém případě bylo o poznání 
menší. Ale oni jsou místo toho spolu. Takže přece jen stojí za to zajímat se, co je 
svedlo dohromady. 

Pár odpovědí se nabízí. Třeba potřeba být spolu a dodat si odvahy, něco jako v té 
pohádce – „bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic“.  Navíc – někteří z nich byli 
příbuzní. Petr a Ondřej byli bratři, Jakub a Jan Zebedeovi také. A všichni dohromady 
delší čas Ježíše následovali. Také za nimi přišla Marie Magdalská, alespoň za 
některými z nich, a řekla jim o svém setkání se Vzkříšeným. A Petr vlastně viděl 
i prázdný hrob, a Jan, ten dokonce uvěřil, když ho uviděl také. 

Ať ale byly nakonec jejich motivy být spolu jakékoliv, bylo dobře, že se sešli. 
Protože: „Ježíš se postavil 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, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.‘“ 

Nakonec opravdu stálo za to přijít do tohoto shromáždění. Učedníci se přesvědčili, 
že jejich Pán byl opravdu vzkříšen. A co víc, přijali Ducha svatého a byla jim dána 
pravomoc odpouštět a zadržovat hříchy. 

Není divu, že tomu, kdo tam nebyl, se to ani nechce věřit. Vždyť to opravdu zní 
zvláštně: Deset lidí, které svedly dohromady různé důvody, je zavřeno za dveřmi, 
skryto před okolním světem. Ti nejcharakternější jejich doby, ti nejvzdělanější 
a nejváženější, nemají ponětí o tom, že tu jsou. A těch deset ani nechce, aby o nich 
věděli. Nechtějí být vystaveni soudům tohoto světa. Nestojí o to, aby čestnější lidé je 
a jejich Mistra měřili svým přísným metrem, nestojí o to, aby je v debatách poráželi 



vzdělanci, nechtějí si připadat hloupě v konfrontaci s elitou svého lidu. Jsou spolu 
a důvody k tomu mají různé. Sešli se a úplně nevědí proč. Před těmi, kteří hýbou jejich 
dobou, jsou schovaní za zavřenými dveřmi. 

A právě tito by měli být obdařeni Duchem absolutního bytí, právě ti by měli mít 
mysl Stvořitele, hybatele a udržovatele všeho, co je? Právě tato hrstka by měla mít 
pravomoc rozhodovat, jak si ten který člověk stojí před tváří věčnosti, jak blízko či 
daleko je Božímu království? Nebo to řekněme úplně jednoduše – tihle by měli 
odpouštět nebo zadržovat vinu? Co vědí tihle rybáři nebo nějaký celník o skutečné 
vině, o nevýslovných krutostech a zločinech, o lidském utrpení. A naopak, co vědí 
o složitých a těžkých důvodech lidského jednání? Není divu, že Tomáš, který s nimi 
nebyl, tomu nechce věřit.  

Jestliže na vlastní oči neuvidím hlubiny lidské bolesti, dokud přímo nevložím svůj 
prst do rány světa, neuvěřím. Nemohu přijmout, že by právě tato skupinka měla mít 
takové pravomoci, nemohu do ní snad ani patřit…  

A dál už to známe, Tomáš spatří rány Vzkříšeného a uvěří. 

Na začátku jsem řekl, že to shromáždění učedníků se podobá našemu shromáždění 
a teď znovu říkám: Je to tak. To shromáždění učedníků a naše dnešní shromáždění jsou 
téměř totožná. Jsme Ježíšovi učedníci? Jsme. Ale přece jen, když se člověk zamyslí, 
někdy nemá úplně jasnou představu, proč každou neděli přichází do shromáždění, 
případně si otevírá náš sborový web, pouští online přenos nebo kvůli vysílání 
bohoslužby zapíná rádio, jaký to má vlastně důvod a jaký očekává výsledek. Nicméně, 
někteří jsme příbuzní či přátelé, lidé v našem okolí si nás už s křesťanstvím nějak 
spojují. Nakonec jsme už dlouho více či méně spolu. A v dnešní době to může vypadat 
i tak, že jsme se se svou vírou, se svou křesťanskou nálepkou – každý za svými 
zavřenými dveřmi – schovali. Schovali před tím velkým světem venku. Schovali jsme 
se před ním a před těmi, kteří tím světem hýbou. Ruku na srdce, my těmi hybateli – 
z čistě lidského hlediska – nejsme. Nejspíš ani nechceme být. Ačkoli potenciál, ten by 
tu byl. Archimédes ze Syrakus pronesl více než dvě staletí před počátkem našeho 
letopočtu onu známou větu „dejte mi pevný bod a pohnu Zemí.“ A my ten pevný bod 
v Kristu přece máme, tak na co čekáme?!  

Ne, to byla trochu nadsázka. Na co čekáme? Samozřejmě na Boha. Žalmista říká: 
„Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“ Nechme to na 
Hospodinu, nesnažme se zkonstruovat podle Archimédova vzoru nějakou dobrou 
páku. Vždyť uprostřed nás stojí vzkříšený Pán Ježíš Kristus a zvěstuje nám svůj pokoj. 
Na jeho těle spatřujeme všechny rány světa, hloubku lidské viny i lidského utrpení. 
Nahlížíme v jasném světle důsledky lidského jednání. A Duch svatý nám otevírá Boží 
slovo, které nám ukazuje, co je spravedlnost a co je hřích. A proto máme moc 
vyhlašovat zde skutečné Boží odpuštění skrze pokání a křest na vyznání víry. A díky 
Bohu, že je nás na to dohromady přece jen o něco víc než jen těch deset učedníků. 



Svět okolo nás má nejednou tendenci nám předhazovat, že církev hovoří o Boží 
lásce k lidem, a přitom se ve světě dějí šílené věci, všude je plno bolesti, zmaru, 
nelásky, nepřátelství. A kolik z toho způsobila v historii církev sama?! Křížové 
výpravy, čarodějnické procesy, sektářské excesy… Kdokoliv by snadno mohl říci: 
„A zrovna vy budete odpouštět a zadržovat hříchy?! Zameťte si před vlastním prahem. 
Vždyť kolik toho ve skutečnosti víte o životě, když jste pořád za těmi svými 
zavřenými dveřmi?!“ Odpovídám: Někteří víc, někteří méně. Ale všichni spatřujeme 
ruce a nohy Kristovy. Těmi pronikla všechna bolest světa úplně skrz, skrze ruce 
a nohy skutečného člověka a Boha v jedné osobě. V jeho boku zůstává rána lidského 
hříchu. Všimněte si, Pán Ježíš nese rány na svém těle i po vzkříšení. 

Ano, tohle můžeme odpovědět všichni. Učedníci, kteří se setkali s Kristem, říkali 
Tomášovi něco podobného. On jim však nevěřil a my ve světě pochodíme nejspíš 
úplně stejně. A přece je to pravda.  

Ne, není lepší ten, kdo se vytahuje, kolik toho zakusil, kolik toho ví o bolesti a utrpení. 
Není lepší ten, kdo v souvislosti s lidským hříchem hovoří o nevyhnutelnosti, o zřejmých 
a jasných důvodech. Do výhody se dostává ten, kdo skutečně zahlédl bolest v celé její 
nesmyslnosti, ten, kdo si přiznal, že pro své zlé činy žádné důvody ve skutečnosti 
nemá. Takový člověk už se ostýchá vložit svůj prst do Kristových ran, takový člověk 
už nechce vkládat svou ruku do ran světa. Kdo to všechno z milosti Boží třeba jen 
zahlédne, zato ale pravdivě, ten s apoštolem Tomášem vyzná: „Můj Pán a můj Bůh.“ 
Tak je to správně. 

Nechtějme tedy být příliš zkušení v bolesti a hříchu, beztak strneme a nebudeme se 
jich chtít dotknout. Proč se zbytečně vrhat do nebezpečí? I v tomto smyslu totiž platí 
slova Pána Ježíše: „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Pamatujme na to. 

Amen. 


