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 a Miki Erdinger, faráři

naději v Hospodina“. Znamená to věřit, že náš Stvořitel nás má rád, slyší
naše upřímné volání a nenechá nás padnout pod tíhou kamení, které nám
život zavalují. Nenechá nás v zapomnění pod nějakým balvanem, ale umožňuje nám jít dál, otevírá nám cestu, na jejímž konci nás čeká s otevřenou
náručí. A ten otevřený a hlavně prázdný hrob, který vidí ženy, je toho důkazem. Amen.

Biblická úvaha

Modlitba:
Hospodine, náš dobrý Bože. Děkujeme Ti za Velikonoční radost a naději.
Naději, že nás opravdu provázíš a máš moc odvalit každý kámen, který tíží
náš život. Prosíme o posílení naší víry, abychom dokázali i v těch nejtěžších
chvílích hledět k Tobě a předkládat Ti svá trápení, bolesti a otázky, na které
nenacházíme odpovědi. Děkujeme Ti za svědectví žen o prázdném hrobě.
Za to, že i my dnes můžeme žít ve víře, že v Ježíši Kristu si nám otevřel cestu
do svého ráje. Posiluj nás, ať tato radostná Velikonoční zvěst, která protíná
naše životy, se skrze nás šíří dál. Amen.

… kdo nám odvalí kámen od hrobu? (Mk 16, 3)
Tři praktické ženy míří druhý den po smrti Ježíše Krista ke hrobu, aby udělaly,
co bylo zvykem. Pomazaly tělo, vzdaly poslední čest, pečovaly o tělesnou
schránku člověka, který jim byl blízký. Byly opravdu praktické. Nachystaly vše,
co bylo potřeba, a již je pálila jen jedna otázka. Kdo jim otevře cestu do hrobu?
Mnohé zvládly samy, ale na toto jim síly nestačí. A přitom bez otevřeného hrobu by byly jejich přípravy zbytečné.
Člověk se často dostává do chvil, kdy si v životě vše nachystá, připraví, zajistí
a najednou je tu nějaká překážka, kterou nedokáže překonat. Na kterou nestačí, která je nad jeho lidské síly. Budujeme rodiny, práci nebo kariéru a najednou se do toho všeho zamotá nemoc, smrt, někdy nám plány zkříží druzí lidé,
někdy životní zklamání. A v tu chvíli nám často myšlenky prolíná ta otázka: „jak
to teď udělat?“ „Kdo mi pomůže, když já sám na to nestačím?“ Jako by to byl
také nějaký kámen, který nám zabraňuje jít dál. Který brání naplnění našich
bohulibých cílů. Který je překážkou mezi plánem a jeho dokonalým naplněním.
Náš život v tu chvíli nestojí na křižovatce s otázkou: „kudy dál“, ale před uzavřenou cestou, před bariérou, kdy nám zbývá ptát se: „jak dál“.
Toužíme, aby nám někdo odvalil ten těžký kámen, který tíží naše srdce nebo
mysl. Který přináší smutek, slzy a někdy i beznaděj. Který zabraňuje radostným
krokům našeho života.
Ženy tuto otázky nevyřešily, ale když přišly ke hrobu, vzhlédly nahoru a uviděly, že kámen u hrobu není. Vzhlédly nahoru, a aniž by ještě tušily, že hrob je
prázdný, jejich zásadní otázka byla odpovězena. Kámen byl odvalen.
Jsou chvíle, kdy opravdu nevíme kudy dál a tak vzhlédneme nahoru. Tedy
vložíme svá trápení a starosti do modlitby a svěříme je Hospodinu, který má tu
moc odvalovat i ty nejtěžší kameny našeho života. I ty, se kterými si jako lidé
nevíme rady. Bible používá hezký výraz „doufat v Hospodina“ nebo „skládat

Ze sborového života:
Náš sbor žije rozmanitými aktivitami a letošní jaro a léto nebude jiné. Srdečně zveme k velikonočním bohoslužbám, které budou na Velký Pátek i na
Velikonoční neděli ve Žďáře i v Sázavě a pokaždé s večeří Páně.
Hned ve čtvrtek po Velikonocích přijedou na pravidelnou čtyřdenní návštěvu bratři a sestry z holandského Harenu. Program setkání najdete
v přiloženém kalendáři a záhy se také objeví na internetových stránkách
sboru. Upozorňujeme především na společný sobotní výlet do Poličky, na
který pojedeme objednaným autobusem. Zúčastnit se tak může kdokoli,
kdo by chtěl jet s námi.
V neděli 4. května pak pořádáme v Sázavě
Velkou sborovou slavnost, která spojí dohromady hned čtyři věci: při slavnostních
bohoslužbách obdržíme jako první křesťanský sbor v ČR ekologickou certifikaci, která je
pro náš sbor poctou i závazkem do budoucna. Po společném obědě v nové stodole proběhne její slavnostní otevření a následovat
bude přednáška dr. Oty Halamy z Evangelické teologické fakulty o Janu Husovi. Poté přijde na řadu tradiční odpoledne ke Dni Země s řadou dílen a

jiných aktivit pro všechny generace a celý program zakončí koncert skupiny
Noční optika.
V pátek 23. května se ve Žďáře i v Sázavě opět připojujeme k celorepublikové akci Noc kostelů. V obou našich sborových prostorách bude možnost shlédnout a vyslechnout rozmanitý program otevřený všem zájemcům. Podrobnosti
budou včas zveřejněny.
Na neděli 15. června plánujeme v Sázavě konfirmaci. V konfirmační skupině
se už druhý rok schází 11 mladých lidí.
O letních prázdninách vyrážíme na dvojí sborovou dovolenou: 12.-19. července společně s rodinami ze sboru z Velkého Meziříčí do Malé Morávky na
agrofarmu; a 9.-16. srpna jsme pozváni od našeho švýcarského partnerského
sboru do Meilen u Curychu. Může nás jet až 25, pro školní děti bude připraven
zvláštní program. Máte-li zájem s námi jet, dejte to prosím vědět někomu
z farářů.
Rekonstrukce fary v Sázavě je
zdárně ukončena, proto můžeme
svoji brigádnickou pozornost upřít
do Žďáru. Loni byly rekonstruovány záchody, letos budou vyměněny vstupní dveře. Především však
plánujeme v průběhu května a
června natřít fasádu sborového
domu a nechat na ni napsat název církve, aby se více vědělo, kde ve Žďáře sídlíme. I tady uvítáme každou pomocnou ruku. Termíny brigád včas zveřejníme.
Znovu také připomínáme platbu 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).
Jsme rádi a vděčni, že počet trvalých příkazů stoupá. Salár či dar lze zaplatit
samozřejmě také hotově u členů staršovstva nebo složenkou na adresu sboru.
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 Drahu Pešlovou (tel. 566 650 840), na faráře
Galluse (608 113 452), na faráře Erdingera (606 930 630) nebo na kohokoli ze
staršovstva či z diakonie našeho sboru.
Na sborových internetových stránkách http://sazava.evangnet.cz najdete
aktuální rozpis všech sborových akcí na nejbližší dny, vybraná kázání a stále se
rozrůstající fotogalerii ze sborových akcí.
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Vzpomeňte si, jak vám řekl, že Syn člověka musí být vydán
do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.
(Lukáš 24,7)

