Proti skepsi
Tak trochu se na nás odevšad valí skepse. Alespoň to tak na první pohled vypadá. Zdražuje se, obchodníci zkoušejí různé triky, jak vyvolat zdání kvality pomocí náhražek. Lidé těžko shánějí
práci, spíš se propouští. V novinách čteme většinou jen o
skandálech, rozkolech, korupci a
politických tahanicích. Šíří se znechucení z politiky a ze zákulisních
čachrů. A všechno to podtrhlo zamračené počasí, které nám během zimy skoro
vůbec nedopřálo sluníčka, a teď se stále víc protahuje naše čekání na jaro.
V mnoha oblastech tak vlastně čekáme, až se něco zlepší, ale zlepšení nepřichází.
V souvislosti s končícím postním obdobím je to ale možná příležitost se zamyslet sami nad sebou. Nad tím, co vlastně k životu skutečně potřebujeme a
co je spíš luxus, na který jsme si ale mezitím dost zvykli. Nad tím, jak se chováme my sami a jakou roli hrajeme v našem nejbližším okolí – jak často nadáváme na poměry a jak často se naproti tomu snažíme něco pozitivního udělat.
Nad tím, co nás v životě nabíjí, odkud čerpáme energii, a co nás naopak ubíjí,
proti čemu bychom měli začít bojovat. Postní doba se nabízí jako prostor, kdy
si člověk může promyslet, co by mohl ve svém životě změnit a vhodná doba
pro to, s takovou změnou začít.
Všechno totiž není jen šedivé nebo černé. Okolo nás dost dobrých a pěkných věcí a také dost milých a schopných lidí. A před námi jsou Velikonoce.
Nejen svátky jara, které snad už konečně přichází, ale svátky, které navzdory
všem životním těžkostem vyhlašují, že je tu někdo, kdo o nás má zájem a kdo
se pro nás dokáže také obětovat. Že
život může mít dobrý smysl, i když
je těžký anebo plný utrpení. Že
láska k lidem má budoucnost. Že
má smysl, když člověk nemyslí jen
na sebe, ale dělá něco nezištně
pro druhé. Že cíl života není ve věcech nebo v penězích, ale ve společenství,
v odpuštění, v lásce. Že Bůh není jen prázdné slovo anebo stařeček kdesi daleko na obláčku, ale ten, který člověku rozumí až do morku kostí a koho lidský
osud nenechává chladným.
Před námi jsou Velikonoce, které přinášejí nadějný výhled, jásavou zprávu o
dobré budoucnosti, o vzkříšení. Nikoli však jako útěk z tohoto šedivého světa
někam pryč do vznosných výšin duchovna. Ta zpráva o dobré budoucnosti,
která se vzkříšením otevřela, chce být zprávou právě pro tento svět a náš současný život. Výhled do budoucnosti chce být opěrným bodem současnosti a
zdrojem energie a síly pro aktuální problémy. S dobrým výhledem do budoucnosti, s vědomím, že Bůh o člověka stojí a že je blízko, se žije nadějněji už teď.

Velikonoční příběh a Bůh v něm nezavírají oči před problémy a utrpením,
ale chtějí dodat odvahu i do těch nejobyčejnějších situací, které nás každý
den trápí. Složenky za nás Bůh nezaplatí, ani za nás nevyřeší trable v práci či
v rodině. Ale zvěst o Božím odpuštění a vzkříšení dokáže dodat posilu, že
má smysl se s životem rvát, protože je tu někdo, kdo o nás stojí a kdo nás
potřebuje; že peníze nejsou všechno, protože velká hodnota je také ve vztazích, v dobrém slovu, v odpuštění a přijetí; a že trápení a smrt není konečná,
protože konečná je ještě o zastávku dál: ve vzkříšení, v dobré budoucnosti,
u Boha.
Modlitba: Pane Bože prosíme pomáhej nám překonávat naši vlastní ustrašenost a skepsi. Máme sklon vidět věci černě. Ukaž nám jasné důvody, proč
vidět svět a život veseleji. Dávej se nám poznat všude, kam půjdeme a ve
všem, do čeho se pustíme. Dodávej nám sílu věřit a doufat navzdory všem
těžkostem. Amen.
Píseň: EZ 182 – Pán Bůh je síla má

Ze sborového života:
Konvent horáckého seniorátu vyhověl naší žádosti
a zvolil Mikiho Erdingera druhým farářem našeho
sboru s úvazkem 0,4. Faráři si rozdělili práci, Miki
má na starosti především mládež, bohoslužby
v domově důchodců, jednou za měsíc nedělní
bohoslužby, pastorační návštěvy, s farářem Gallusem se střídají ve výuce náboženství a při večerních nešporách. Od září chce farář Erdinger nabídnout žďárským školám výuku náboženství či
etiky.
Máme velikou radost, že se dvě členky našeho staršovstva, Ilona Mužátková z Bohdalova a Drahomíra Pešlová z Budče, rozhodly pro službu ordinovaných presbyterek. Slavnostní ordinace provede v Sázavě 21. dubna
synodní senior Joel Ruml. Sbor tak bude mít vedle dvou farářů již také tři
laické kazatelky.
Pravidelné každoměsíční nešpory budeme od dubna pořádat ve žďárském klubu Batyskaf. Doufáme, že netradiční bohoslužba v netradičním
prostoru otevře náš sbor více navenek a že na takovou akci bude možné
pozvat lidi, kteří by se ostýchali přijít do sborových prostor.

Práce na rekonstrukci farní stodoly zdárně
pokračují. Vnitřní prostor je prakticky hotov a
už dvakrát jsme se tam sešli ke sborovým akcím. Máme radost, že se nám daří dodržet časový plán a že především díky již téměř 1000
svépomocných brigádnických hodin se nám
podařilo z plánovaného rozpočtu ještě uspořit,
takže podíl sborových peněz, které jsme podle
plánu měli do akce vložit (cca 300 tis. Kč) bude
asi o třetinu nižší. Se stavbou byly také více než
spokojené všechny kontroly – jak z ústředí
církve, tak také ze Švýcarska – Jeronýmova jednota dokonce náš projekt vyhlásila stavbou
roku 2012. Jakmile počasí dovolí, rozběhnou se
práce na úpravě dvora a především na kompletní rekonstrukci fasády fary. Děkujeme velmi všem, kdo přiložili ruku k dílu, jakož i těm, kteří na rekonstrukci
přispěli finančním darem.
Na jaře by také měla proběhnout modernizace záchodů ve žďárském sborovém domě.
Schválením tzv. církevních restitucí začala postupná odluka církve od státu.
Náš sbor žádné restituční nároky nemá. Pokud vše poběží dle plánu, bude odluka probíhat dlouhých 17 let. Pro náš sbor to v současnosti nepředstavuje
žádné existenční ohrožení. Podle propočtů zatím není třeba vyvíjet tlak na zvyšování salárů a darů. Chtěli bychom ale apelovat na pravidelnost a důslednost
při platbě saláru. Staršovstvo dlouhodobě doporučuje platbu alespoň 200 Kč
měsíčně za výdělečně činnou osobu. Ideální je platba trvalým příkazem na účet
sboru (číslo sborového účtu: 162 225 9329/0800). Salár či dar lze zaplatit samozřejmě také hotově u členů staršovstva nebo složenkou na adresu sboru.
Pravidelná platba saláru v uvedené výši by měla být dostatečným příjmem pro
sborové aktivity.
Pokud budete potřebovat pomoci, budete nemocní, budete stát o návštěvu
nebo budete vědět o někom, kdo by potřeboval pomoci či navštívit, můžete se
obrátit na pastorační pracovnici Danu Tichou (tel. 737 931 772), na faráře
Galluse (608 113 452), na faráře Erdingera (606 930 630) nebo na kohokoli ze
staršovstva či z diakonie našeho sboru.
Upozorňujeme na sborové internetové stránky http://sazava.evangnet.cz.
Najdete zde především aktuální rozpis všech sborových akcí na nejbližší dny,
vybraná kázání a stále se rozrůstající fotogalerii ze sborových akcí.

FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V SÁZAVĚ
Sázava 73, 592 11 Velká Losenice, tel. 566 666 211
web: http://sazava.evangnet.cz; email: sazava@evangnet.cz

VELIKONOČNÍ SBOROVÝ DOPIS 2013

Hledáte Ježíše? Není zde, byl vzkříšen! (Mk 16,6)
Sestry a bratří,
přijměte srdečný pozdrav jménem sázavského evangelického sboru a přání
klidných a požehnaných Velikonoc. V letošním velikonočním dopisu najdete
velikonoční zamyšlení, informace ze sborového života a přehled sborových
akcí, které nás čekají o Velikonocích i po nich. Těšíme se na setkání s Vámi!
Za staršovstvo sboru Petr Gallus, farář

