Sestry a bratří,
přijměte srdečný pozdrav jménem sázavského evangelického sboru a přání
klidných a požehnaných Velikonoc. V letošním velikonočním dopisu najdete
velikonoční zamyšlení a další informace ze sborového života. Těšíme se na
setkání s Vámi!
Za staršovstvo sboru Petr Gallus a Miki Erdinger, faráři

Velikonoční zamyšlení
Říkaly si mezi sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu?“ Ale když
vzhlédly, viděly, že kámen je odvalen. (Marek 16,3–4)
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. 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?“
Jakoby 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. Všechno nachystáno, ale překážka zůstává. 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, který nás brzdí v životní cestě.
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 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.
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.
Miki Erdinger

Ze sborového života
Sborové shromáždění koncem března zvolilo na následujících 6 let nové
staršovstvo sboru ve složení: Boháčková Blahoslava, Pokojov; Černý
Miloslav, Velká Losenice; Černý Radek, Velká Losenice; Daňsová Jaroslava,
Žďár nad Sázavou; Filip Ladislav, Žďár nad Sázavou; Lukešová Lenka, Sázava;
Mužátková Ilona, Bohdalov; Pešlová Drahomíra, Budeč; Pohanka Zdeněk,
Újezd; Růžičková Jaroslava, Žďár nad Sázavou; Sobotková Iva, Malá
Losenice; Špinarová Blanka, Hamry nad Sázavou; Štouračová Eva, Hamry
nad Sázavou; Tichá Dana, Žďár nad Sázavou. Instalace staršovstva proběhne
na společných bohoslužbách v Sázavě někdy koncem jara.
Na sborovém shromáždění jsme také diskutovali o možné podobě nové
žďárské modlitebny. Stávající modlitebna přestává vyhovovat dispozičně,
možnostmi aktivit (nelze uspořádat např. koncert), funkčně (chybí
kuchyňka, dům je energeticky velmi neúsporný) i esteticky (stísněný a
tmavý vstup, neatraktivní prostory). V brzké době by bylo nutné investovat
do oprav velké množství peněz (nová okna, zateplení stropu, rekonstrukce
střechy, vybudování kuchyňky), prostory a jejich možnosti by se tím však
nijak zásadně nezlepšily. Vedle toho sbor dostal finanční náhradu za

někdejší dům na náměstí, máme zkušenosti z rekonstrukce v Sázavě a máme
možnosti, kde žádat o dotace (církev, zahraniční partneři, město). Staršovstvo
proto předložilo sboru svoji delší dobu promýšlenou vizi patrové novostavby
na stávajícím pozemku: dole se sálem pro 100 lidí, větší kanceláří pro zasedání
staršovstva a setkávání dětí, s dostačující kuchyňkou a sociálním zázemím.
V horním patře by byl byt. Uvažujeme také o možných sklepních prostorách.
Tuto svoji představu sdělíme architektovi O. Zvolánkovi, který nám už pomáhal
s rekonstrukcí v Sázavě, a také studentům architektury v Brně. Z jejich práce by
měly vzejít 2-3 alternativní návrhy. Na jejich základě pak bude sborové
shromáždění příští rok hlasovat o tom, zda se do stavby pustit, či nikoliv.
Do té doby nás však čeká ještě několik dalších významných akcí a změn:
především probíhá hledání nového faráře sboru, protože Petr Gallus k 1. 9.
2016 odchází. Na konci února v našem sboru kázal farář Jan Jun z Prostějova a
potvrdil svoji kandidaturu. 10. dubna přijede kázat vikářka Alžběta Matějovská
a po bohoslužbách v Sázavě s ní bude rozhovor o vzájemných očekáváních a
představách. Po vyřízení všech potřebných podkladů pak volba nového faráře
proběhne v průběhu června.
Na konci dubna by měli na pravidelnou návštěvu přijet naši přátelé
z Holandska. Připravujeme pro ně program s diskuzí o aktuální uprchlické krizi
a s výletem do pivovaru.
29. května bude v Sázavě konfirmace, konfirmandů se průběžně a již
druhým rokem schází sedm.
Tyto i další aktuální informace ze sboru, fotografie z akcí i vybraná kázání
najdete na sborových internetových stránkách http://sazava.evangnet.cz.
Děkujeme velmi vám všem, kdo pravidelně platíte salár. Důležitost
pravidelných plateb bude stále větší. Staršovstvo dlouhodobě doporučuje
platbu alespoň 200 Kč měsíčně za výdělečně činnou osobu. Ideální je platba
trvalým příkazem na účet sboru (číslo sborového účtu je stále stejné: 162 225
93 29 /0800). Salár či dar lze zaplatit samozřejmě také jednorázově či 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. 566 667 162), na faráře
Galluse (608 113 452), na faráře Erdingera (606 930 630) nebo na kohokoli ze
staršovstva či z křesťanské služby našeho sboru (v křesťanské službě působí
Olga Tlustošová, Eva Štouračová, Draha Pešlová, Dana Tichá, Alena Filipová a
Věra Schusterová).
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„Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
(Zjevení Janovo 22,20)

