
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili (J 20.19-31) 
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Milí bratři a sestry, 

 

 v  tomto biblickém oddílu se mluví o pochybnostech a o 

strachu. Ale mluví se zde také o osvobozující víře a o radosti. A to 

jsou vlastně základní věci snad pro každého člověka. Neboť v životě 

se pohybujeme mezi pochybnostmi a vírou, mezi obavami a 

radostí. 
Máme tady vlastně zprávu o prvním křesťanském nedělním 

shromáždění. Čteme, že se Ježíšovi učedníci shromáždili večer 

první den po sobotě. Nemáme tady napsáno proč. Ale můžeme se 

domýšlet. Snad se učedníci sešli proto, aby společně probrali 

dramatické velikonoční události, aby si vzájemně dodali odvahy, aby 

se potěšili, aby se společně modlili.  

Jan a Petr viděli prázdný hrob. Marie Magdaléna se dokonce 

se vzkříšeným Ježíšem setkala a učedníkům o tom vyprávěla. Přesto 

však byli plni obav a měli strach. Báli se, že dopadnou stejně jako 

jejich Mistr. Že skončí na kříži. A znamením tohoto strachu jsou 

zavřené dveře.  

 I my si někdy do nedělního shromáždění přinášíme své obavy 

a strachy. Někdo se bojí neúspěchu či samoty, druhý má obavy o své 

blízké, nebo strach z nemoci a ovšem také ze smrti. A naše obavy 

někdy překryjí i evangelium, radostnou zprávu o Kristově 

zmrtvýchvstání. Myslím, že naše pocity obav a smutku nebývají od 

pocitů učedníků až tak vzdáleny.  

Naštěstí Ježíš nás lidí v našich obavách a smutku nenechává 

samotné. Ježíš přichází a stojí uprostřed. A v tom je smysl 

křesťanského shromáždění, v tom je smysl církve – aby byl Ježíš 

uprostřed. Pán Ježíš Kristus je středem naší víry, našeho života, 

našeho poslání. 
Jan to ve svém evangeliu pověděl na začátku hned v první 

kapitole: „u prostřed vás stojí, jehož vy neznáte“ (J 1.26) a pak zde 

na konci svého evangelia (J 20.19,26). Aby naše křesťanská 

existence měla smysl, musí být Pán Ježíš Kristus ve středu víry, 

církve, theologie.  
To, co Ježíš učedníkům přináší, je shrnuto do tehdy běžného 

židovského pozdravu: „Pokoj vám.“ Nejde zde ale jen o nějaký 

vnější klid či mír. Je to hlubší. Ježíšovým posláním na tomto světě  
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bylo vnést pokoj do vztahů mezi nás a Boha. A vnést pokoj i mezi 

nás navzájem. Asi bychom se shodli, že pokoj je to, co všichni 

potřebujeme. Pokoj potřebujeme do našich vztahů v rodině. Třeba, 

když se pohádáme s manželkou a nebo se synem. A nebo když se 

dostanememe do sporu se sousedem a či s kolegou v práci. Z našeho 

života se pak vytratí porozumění, spolupráce, láska. Když nemáme 

pokoj ve svých vztazích k druhým, sami tím trpíme a náš život za 

moc nestojí. 
A o pokoji přemýšlíme i v souvislosti vztahů mezi národy, 

mezi státy, mezi náboženstvími.V Evropě zažíváme jindy 

nevídaných 72 let v míru. Tedy až na válku při rozpadu Jugoslávie. 

Ale v posledních letech vzruůstá napětí. Třeba mezi Ruskem a 

Evropou, ale i mezi křesťanstvím a islámem. Nikdo neumí zastavit 

krutou občaskou válkou v Sýrií, která trvá už dlouhých šest let. 

Nemluvě o dalších doutnajících či hořících konfliktech. Víme, že 

neporozumění a nespolupráce, závist a nenávist vedou k válce. A 

válka znamená ničení všeho. I vztahy mezi státy, národy a 

náboženstvími potřebují pokoj. 
 A ovšem i v našem vztahu k Bohu se neobejdeme bez   

pokoje. Pokoji s Bohem ale brání naše pýcha, naše hříchy, naše 

sobectví a nevěra. Někdy také Pánu Bohu leccos vyčítáme a 

obviňujeme ho za naše trápení. Pak je náš vztah k Bohu narušen 

našimi vinami, výčitkami, nedůvěrou a pochybnostmi.                

Ježíš ale na sebe na kříži vzal naše viny, a tak dal náš 

vztah k Bohu do pořádku. Přinesl nám pokoj. A tím, že nám 

odpouští naše viny, učí odpouštět i nás. A tak máme šanci napravit i  

vztahy k našim bližním. A pak můžeme zakusit i smíření i ve své 

duši. Ukřižovaný a vzkříšený Pán přináší smíření a pokoj do 

našeho vztahu k Bohu i do našich vztahů k bližním. Pán Ježíš 

přináší pokoj do celého našeho života. A to nás zbavuje (tak jako 

učedníky) pochybností, smutku a úzkosti. 

Ježíš ukázal učedníkům své ruce a bok. Tedy své probodené 

ruce a probodený bok. Ten, který stojí uprostřed a který přináší 

pokoj, je ukřižovaný Ježíš. A tento ukřižovaný Ježíš je také 

vzkříšený Ježíš. Učedníci poznávají, učedníci věří, že je to Pán. A 

proto jsou zármutek a úzkost najednou pryč. A na jejich místo 

přichází radost a naděje. 
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 A od té doby je pro nás křesťany ukřižovaný a vzkříšený 

Ježíš Pánem. Jako Pána Ježíše oslovujeme v modlitbě i v každé 

bohoslužbě. Neboť věříme, že je Pánem nad tímto světem, nad všemi 

silami a mocnostmi i nad životem i nad smrtí. A to je zdrojem naší 

radosti a naděje.  
Vyprávění se dostává do druhého kola. Ježíšův učedník 

Tomáš totiž nebyl s ostatními, když mezi ně přišel Pán. A nechtěl se 

spokojit jen se svědectvím ostatních. Chtěl vzkříšeného Ježíše vidět 

na vlastní oči. A tento příběh o Tomášovi, který nechtěl jen věřit, 

ale chtěl také vidět, je vlastně příběh o nás. Vždyť i my jsme také 

odkázáni jen na svědectví apoštolů. Tedy na svědectví těch, kteří se 

vzkříšeným setkali. Tomášovi nestačilo jen slyšet: „Viděli jsme 

Pána.“ A vyprávění to ještě stupňuje. Tomáš nechce jenom vidět, on 

si chce také sáhnout. Zdá se to opovážlivé a neuctivé. Okukovat 

rány po hřebech a sahat do rány na boku. Ale taková je podmínka 

Tomášovy víry.                                             

Jméno Tomáš, Dydimus znamená dvojče. Snad to odráží i  

vnitřní identitu tohoto učedníka – je jakoby dvojí. Tomáš je nevěřící 

i věřící. Ale takoví my lidé vlastně jsme – pochybujeme, ale i věříme. 

Lidské pokolení je pokolení Tomášovo. 

Je pozoruhodné, že Ježíš Tomáše za jeho opovážlivé přání 

neodsoudí a dokonce ani nepokárá. Ježíš dá Tomášovi prožít stejnou 

zkušenost jako prožili ostatní učedníci. Po osmi dnech, tedy opět 

v neděli přijde do shromáždění učedníků. Opět „stojí uprostřed“ a    

říká: „Pokoj vám.“ A tak i Tomáš může vidět Pána. Je viditelný, 

je skutečný. Ale jinak skutečný. Má jiné tělo. Vždyť přichází, i když 

jsou dveře zavřené. Je to tělo Vzkříšeného. Je to ovšem také tělo 

Ukřižovaného. Má rány po hřebech i po kopí. 
 Ježíš Tomášovi dává možnost, aby si splnil své přání: totiž 

sáhnout si do jeho ran. A sám ho k tomu dokonce vybízí: Sáhni si na 

mé rány. Jsem to opravdu já – Ježíš, ten který byl ukřižován. Ježíš 

vychází Tomášovi vstříc. To proto, aby jej přivedl k víře. Ježíšovi jde 

o to, abychom byli lidé víry. Vychází nám vstříc. Vychází vstříc 

naším pochybnostem, otázkám, podmínkám. Chce, abychom 

uvěřili. Abychom uvěřili, že Bůh je milosrdný, že vzkřísil 

ukřižovaného Krista z mrtvých, že láska a život má naději a 

budoucnost. 
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Tomáš přestal pochybovat a uvěřil. Uvěřil, že ten, který byl 

ukřižován, byl také vzkříšen. Uvěřil, že Ježíš je živý. Že je Pán. A 

tak Tomáš vyznává: „Pán můj a Bůh můj.“ Zda si Tomáš nakonec 

sáhl  do Kristových ran vlastně nevíme. Vypravování o tom mlčí. 

Spíše se zdá, že tuto možnost nevyužil  

„Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi.“ Tak Kristus konstatuje 

Tomášovu víru. Ale nijak ho nechválí. Ale ty, kteří neviděli a přesto 

uvěřili, ty Ježíš blahoslaví: „Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ 

Ti, kteří neviděli a přesto uvěřili jsou na tom prostě dobře. 

To je vlastně i naše situace. Neviděli jsme Krista vzkříšeného. 

Jsme odkázáni na svědectví apoštolů. Ale věříme. Věříme, že 

ukřižovaný Ježíš vstal z mrtvých. A že je s námi jako náš 

vzkříšený Pán. Při bohoslužbách, při večeři Páně, když se modlíme a 

vlastně vždy, když věříme a žijeme v jeho jménu. Tedy ve jménu 

pravdy a milosrdenství.  

Milí bratři a sestry, zápasíme se svými pochybnostmi, ale 

věříme, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Věříme, že je to náš Pán a 

náš Bůh. A usilujeme o to, aby to bylo znát i v našem životě. A tak 

Ježíšovo blahoslavenství platí i pro nás. „Blahoslavení, kteří 

neviděli a uvěřili.“ 
                                                                                            Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 požehnání Ž 115. 9-15: 
 

Izraeli, doufej v Hospodina, 

nebo spomocníkem a štítem takových on jest. 

Dome Aronův, doufej v Hospodina, 

spomocníkem a štítem takových on jest. 

Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina 

spomocníkem a štítem takových on jest. 

Hospodin rozpomena se na nás, požehná; 

požehná domu Izraelovu,  

požehná i domu Aronovu. 

Požehná bojícím se Hospodina,  

malým i velikým. 

Rozmnoží Hospodin vás,  

vás i syny vaše. 

Požehnaní vy od Hospodina, 

kterýž učinil nebesa i zemi. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


