Sestry a bratří,
přijměte srdečný pozdrav jménem sázavského evangelického sboru a přání
klidných a požehnaných Velikonoc. V letošním velikonočním dopisu najdete
velikonoční zamyšlení, jedno rozloučení, pozvání k bohoslužbám i informace o
sboru a hospodaření. Těšíme se na setkání s Vámi!
Za staršovstvo sboru: Alžběta Hatajová a Miki Erdinger, faráři a Radek Černý, kurátor
Velikonoční zamyšlení

… a nikomu nic neřekli, neboť se bály. (Mk 16, 8b)
I dobré zprávy dokáží člověka vyděsit. Anebo jsou-li to zprávy neuvěřitelné,
pak, i v radosti potřebujeme nějaký čas na to, abychom je zpracovali. Nebo
mohou být některé zprávy tak neuvěřitelné, že při jejich zveřejnění by nás měl
leckdo za blázna. Známe ten pocit, kdy si prostě musíme sednout, nejsme
schopni chvíli mluvit a nevíme, na co dřív myslet.
Ženy u Ježíšova hrobu byly ve stejné situaci. Zjistily, že Ježíš je najednou
někdo jiný, než si doposud snad myslely. Doposud znaly Ježíše jako člověka,
moudrého učitele, toho, který ukazuje jak náš život žít, který odpovídá na otázky,
nebere si servítky s farizei a zajímá se o chudé a zavrhované, přináší radost do
života, dokáže potěšit a uzdravit. Výjimečný člověk, který občas řekne, nebo
udělá něco, čemu ostatní moc nerozumí, ale dokáže oslovovat lidi svou
upřímností, svou etikou, hodnotami a důrazem na lásku k Bohu a k člověku. A
najednou, když v prázdném hrobě nevidí mrtvé tělo, zjišťují, že se setkaly (tedy
vlastně nesetkaly) se vzkříšeným Ježíšem – Spasitelem. Takový zmatený pocit –
byl tam, kam zmizel, proč zmizel, byl to tedy Mesiáš? Je to naplnění všech jeho
slov a činů, toho co několikrát oznámil i učedníkům a dalším okolo? Ježíš tedy
není jen moudrý člověk, ale Ježíš je vzkříšený Spasitel. Možná jim to zatím
nedochází, ale někde v myšlenkovém zmatku to nakonec pochopí. Ale nikomu to
neřeknou. Mají strach, že jim nebudou věřit – což je ostatně pravda, mají strach
ze situace samé. Setkání se s prázdným hrobem, symbolem Ježíšova vzkříšení
může vzbuzovat úděs, ale i úžas. Může přinášet úlek, ale i radost. Přijetí víry, že
Ježíš není jen nositelem dobrých hodnot, ale je zjevenou Boží láskou, je Bohem
na blízku, může překvapit i dnes.
Jde o známý text. Mnozí jej možná znáte téměř zpaměti. Dnes v nás vzbuzuje
spíš radost, utvrzení ve víře, posilu a ujištění o Boží lásce. Prázdného hrobu se již
neděsíme. Ale přesto zůstáváme němí, jako ty ženy. O své víře, o tom co pro nás
znamená žít z radosti prázdného hrobu, často nehovoříme. Jako bychom si tuto
radost nechávali pro sebe. Jakoby v nás byla jakási bázeň, strach z odmítnutí,
strach z posměchu nebo z nařčení z bláznovství. Víra v Krista Spasitele již není
něco běžného, automatického. Začíná být u nás spíš exotická. O to více nás nutí

k mlčení. Jenže když víru zamlčíme, nedáme šanci jejímu působení. Nikdy totiž
nevíme, kdy naše svědectví o víře může někoho zasáhnout, oslovit nebo snad i
úžasem posadit. Díky za to, že ženy nevydrželi mlčet. Amen.
Modlitba

Hospodine, náš dobrý Bože.
Děkujeme Ti za Velikonoční radost a naději. Za otevřenou náruč, kterou nám
nabízíš a kam svým životem směřujeme. Prosíme, posiluj nás v odvaze o své
víře mluvit. Posiluj nás, když chceme být Tvými svědky v životě. Ve slovech i
činech. Amen.
Ze sborového života

Život našeho sboru je pulsující, přináší každým rokem nějaké novinky a vyvíjí
se. Mezi ty letošní patří odchod druhého faráře Mikiho Erdingera, který na
konci dubna odjíždí sloužit na půl roku do českých sborů na Ukrajině –
Bohemka a Veselinivka a od listopadu letošního roku by měl působit jako farář
v Třebechovicích pod Orebem. Poslední bohoslužby, které povede, budou 8.
dubna, kdy proběhne také konfirmace Matyldy Mužátkové z Bohdalova a
Jakuba Temla ze Sázavy. Rozloučit se s Mikim a jeho manželkou Magdalénou
bude také možné na zahradní party v sobotu 21. dubna odpoledne na faře
v Sázavě. Těm, se kterými se již nepotkám, děkuji za společných sedm let, které
jsem mohl s Vámi prožít. Ukázali jste mi, co je to hluboká vysočinská víra a z ní
vyrůstající láska. Děkuji za přijetí i podporu a spolupráci, bez které by se dílo
nedařilo. (Miki)
V půli května očekáváme také narození nového obyvatele naší fary a tedy i
nástup farářky Alžběty na mateřskou dovolenou. Po dobu několika měsíců
bude náš sbor administrován Filipem Boháčem, bývalým vikářem sboru. I kvůli
těmto změnám nebudeme letos pořádat Noc Kostelů ve Žďáře. Ostatní provoz
sboru by neměl být narušen. Kromě konfirmačních bohoslužeb jste také zváni
na rozmanitý program ke Dni Země, který proběhne 15. dubna v Sázavě.
Dále probíhají jednání o možném nákupu pozemku pro novou modlitebnu
ve Žďáře a hledají se zdroje pro financování jak nákupu, tak samotné výstavby.
O celé věci bude jednat sborové shromáždění, které proběhne 25. března ve
Žďáře.
Tyto i další aktuální informace ze sboru, fotografie z akcí i vybraná kázání najdete
na sborových internetových stránkách http://sazava.evangnet.cz.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí finančně na chodu sboru. V průběhu
roku jsou vybírány příspěvky na Jeronýmovu jednotu, na salár a jsou pořádány
sbírky a dary na „běžné potřeby sboru“. Pro lepší orientaci Vám opět přinášíme
tento přehled:

Salár
Salár je příspěvek každého člena církve. V některých církvích jej znají pod
pojmem desátek. Salár je využíván pro běžné potřeby sboru (viz níže). Jeho výše
je dobrovolná. Přesto existuje doporučená částka 3 % z čistých příjmů každého
člena církve.
Staršovstvo dlouhodobě doporučuje platbu alespoň 200 Kč měsíčně za
výdělečně činnou osobu. Jsme vděčni, že mnozí z Vás přispívají více. 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. Na každý dar, a to i salár, je možné
obdržet potvrzení o daru pro daňový odpočet. Salár je jedním ze základních
hospodářských ukazatelů sboru a od jeho výše se odvíjí plánované výdaje.
Vzhledem k odluce církve od státu jsou nároky na sborové příjmy každým rokem
vyšší.
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Jeronýmova jednota
Jde o celocírkevní fond, který je určen na opravy a investice do nemovitého
majetku církve a sborů. Každý ze sborů může žádat o dary nebo půjčky na opravy
kostelů, far i sborových domů. Do fondu přispívají všechny sbory naší církve a
každý rok je mezi ně rozděleno přes 2.000.000 Kč na darech a přes 3.000.000 Kč
na půjčkách. Sbor v Sázavě z fondu získal v minulosti dotaci na opravu stodoly
v Sázavě, vybudování sprchy a pro rekonstrukci WC ve Žďáře.
Běžné potřeby našeho sboru
Jako každá domácnost nebo firma má náš sbor své náklady na provoz. Mezi
běžné potřeby sboru patří zejména: náklady na energie (voda, plyn, elektrika),
příspěvek na plat kazatele (tzv. odvod do personálního fondu, který se každým
rokem zvyšuje o cca 9.000 Kč – letos činí 110.000 Kč), cestovné, spotřební materiál
a kancelářské potřeby, pojištění, údržba budov, členský příspěvek církvi (tzv.
repartice) a další drobné výdaje.
Sázavský sbor a jeho členové jsou připraveni pomoci tam, kde je třeba. Pokud
budete potřebovat pomoci právě Vy, budete nemocní, budete stát o návštěvu
nebo budete vědět o někom, kdo by potřeboval pomoc či navštívit, můžete se
obrátit na pastorační pracovnici Drahu Pešlovou, na farářku Alžbětu Hatajovou
(733 646 895) 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, Růžena Kubíčková a Věra Schusterová).

Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas.
A nikomu nic neřekly, neboť se bály.
(ev. Markovo, 16, 8)

