
Tomáš, jinak Didymos, jeden z dvanácti učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci 
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.“ Osmého dne potom byli učedníci 
opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj 
vám.“ Potom řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém 
boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, 
věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“   Jan 20,24-29 

Je po velikonocích. Co se změnilo ve světě? Co se změnilo v mém životě? Co se změnilo v koronavi-
rové pandemii?  Někdy je těžké vidět nějaký posun. A přece se máme ptát a s vírou nacházet změnu k lep-
šímu. Světu byla dána naděje pro vítězství života nad smrtí. Jen ji uvidět ve světle vzkříšení. Načerpat na-
ději u Vzkříšeného. I pro tu dnešní situaci, kdy se zdá, že čas se vleče, že vir řádí bez viditelné změny dál, 
že na nějaký pořádný obrat si ještě dlouho počkáme. Nevidíme konec zla, ale věříme, že přijde. To je veli-
konoční naděje, jak ji zakusili učedníci v Jeruzalémě. Pastor Andreas Wagner z USA sestavil  k tomuto 
tématu následující meditaci:   

Tomáš řekl: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst 
a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ 

Často jsme lidé skeptičtí, pohánění svými smysly, spoléhající na to, co můžeme slyšet, vidět nebo dokázat.  

Náš Pán žádá, abychom spatřili neviditelné, abychom důvěřovali Duchu, abychom měli víru. 
Pane, dej nám víru! 

Někdy jsme uneseni svými emocemi, zbožnými přáními a populární trendy, které nás lákají 

Pane, pomoz nám být smělými ve víře, ale také obezřetnými, jako byl Tomáš. 
Posuň nás za pouhou důvěru k běžným věcem a otevři nám oči pro duchovní skutečnosti  

Ježíš řekl:  „Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ Amen. 

 

Milé sestry a milí bratři, 

prosím přijměte můj pozdrav. Podle informací o postupném uvolňování karanténních restrikcí by 
mělo být od května možné konat bohoslužby pro menší počet účastníků. Podrobnosti ještě budou 
doplněny. 

Do sboru jsme dostali smutnou zprávu. V pondělí zemřel ve věku 86 let bratr Lubomír Kabíček, 

farář v Jeseníku a Jihlavě. Několikrát přijel z Nového Města na Moravě jako důchodce kázat i do 

poličského sboru. Pohřeb se uskutečnil v sobotu. Kéž milosrdný Bůh potěší všechny zarmoucené.   

Jak asi víte, mám docela rád historii. Proto jsem se pustil do načítání knihy „Paměti pana vikáře 

Šedého.“  Rudolf Šedý (1873-1970) pocházel z Jimramova, byl kazatelem na Zábřežsku a procestoval na 

svou dobu neobyčejný kus světa. Záznam lze nalézt soundcloud.com/user-41012488/ mezi ostatními 

nahrávkami z naší církve.   

Staršovstvo sboru vás žádá, abyste podle svých možností přispěli na sbírku, jež se měla uskutečnit 

na velikonoční neděli a z níž měla být financována oprava kostela v Hranicích na Moravě.  Peníze je možno 

poslat převodem na sborový účet 2900332253 / 2010, specifický symbol 911600, do zprávy pro příjemce 

napište prosím jméno dárce. Pokud znáte své ID, uveďte je jako variabilní symbol. Na tento účel bude 

možné přispět i v hotovosti, až se opět začnou konat shromáždění v kostele.  

Pán Bůh ať je vaší pomocí, ochranou i potěšením. Těším se na shledanou.  

          Jiří Tengler, farář 


