Sborový dopis

Člověk s rukama rozpaženýma
má podobu kříže
jeho osou je kříž dvou základních
prolínajících se mocností
Lásky zrozené z bolesti
a bolesti zrozené z lásky
v těchto dvou osách člověk žije
v nich člověk umírá
To je kříž daný člověku
kříž tížící k zemi
kříž snímající tíhu
úděl člověka
a jeho vyvýšení
Odhozený kříž
který je nutno zvednout a znovu nést
Odhozený kříž
dvě břevna pevně do sebe vkloubená
láska zrození a utrpení
utrpení zrozené z lásky
Svatolupluk Karásek

;

Českobratrského evangelického sboru
v Čáslavi
velikonoce 2005

Izajáš 53,4-10 Byly to však naše nemoci,
jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od
Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro
naši nevěrnost, zmučen pro naši
nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj,
jeho jizvami jsme uzdraveni.
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z
nás se dal svou cestou, jej však Hospodin
postihl pro nepravost nás všech.
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel;
jako beránek vedený na porážku, jako
ovce před střihači zůstal němý, ústa
neotevřel.
Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak
pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl
vyťat ze země živých, raněn pro
nevěrnost mého lidu.
Byl mu dán hrob se svévolníky, s
boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil
násilí a v jeho ústech nebylo lsti.
Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho
nemocí, aby položil svůj život v oběť za
vinu.

Adre sa sboru:
J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav
te l. 327/312851; 777/187686
junpave l@quick.cz
bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna

http://caslav ev angnet.czt

Velikonoční radost a pokoj Vám přeje
staršovstvo
Dvojí logika
Moji dva synovci se prý tuhle dostali
do sporu. Vlastně se asi důkladně
poprali. Když už oba měli dost, jeden
zhodnotil situaci: „Už tě nemám rád“ .
Druhý okamžitě odvětil: „ale ty musíš,
jsi přece můj bratr!“
T o je logika! Ne, to je dvojí logika!
T a první je logika sporu: dostal jsem se
s tebou do sporu, způsobil jsi mi bolest,
probudil ve mně nejistotu, ukřivdil mi,
zradil mě, ponížil, využil, pomluvil,
nepřijal, nepochopil… – tedy tě
nemohu mít rád. Propouštím tě ze
svého srdce. Pro mě už „nejsi“ (to je
jinak přeloženo „už tě nemám rád“ ).
A ta druhá logika? „Musíš mě mít rád – jsi přece můj bratr“ . T a předpokládá
„sounáležitost“ , která se snad chvěje, snad bolí, ale je. Je daná.
S jakou logikou se žije lépe?
Logika sporu má „k dobru“ jen divný pocit zadostiučinění, který poskytuje
pýcha. („Já se bez tebe obejdu, snáz než ty beze mne“ ). Jinak znamená samotu
a srdce pustošené pocitem křivdy nebo viny.
pokračování na straně 2

pokračování ze strany 1

Logika sounáležitosti znamená sice někdy bolest a smutek, ale člověk
se má o co opřít, k čemu vracet, s čím počítat… zůstává něco
„hřejivého“ a nadějného v životě a nad ním.
Lépe se žije s logikou sounáležitosti.
Ale jde spíš o to, která logika má navrch, která je silnější.
Logika sporu je pádná. Navíc platí z obou stran! Necítí ji jen ten, komu
se ublížilo, ale i t en, kdo ublížil: ukřivdil jsem ti, ponížil jsem tě… tedy
tě nemohu, (nemám právo) mít rád. Snadno přibývá těch, které
„nemohu mít rád“ , a kteří „nemohou mít rádi mě“ .
A logika pevné sounáležitosti. Je pádná? Stačí t o: „jsi přece můj bratr“,
„jsi přece moje žena“ , „tolik jsme spolu prožili“, „dohodli jsme se
přece“ , „chodíme přece po stejné kulaté zemi“ nebo „jsi mi opravdu
dost podobný“ …?
Která logika má navrch? Ještě nic neříkejte!
Blížíme se k velikonocům. T o je zvláštní čas.
Logika sporu ve velikonočním příběhu posbírala všechny podstatné
argumenty: zrada (Jidáš), zapření (Petr), strach (Pilát), nenávist
(farizeové, zákoníci), krutost (vojáci), zklamané očekávání (dav), smrt
(Ježíš)…
Dal by se tedy čekat triumf logiky sporu. Ale – to je ten div –
velikonoce se staly vítězstvím logiky sounáležitosti. A to jaksi
definitivním. Mluví se dokonce o vzkříšení a o smíření (o oběti) a o
novém společenství (církvi), o novém zákonu (totiž smlouvě)…
Po velikonocích se dá tvrdit, že „druhá logika (sounáležitosti)“ je Boží,
že za ní stojí Bůh.
Zkuste ji tvrdit taky. Je to prosté. T o se v dobrém smyslu, jako obrana
proti logice sporu říká často (druhým, sobě i Bohu): „ale přece…“
Nevzdávej se mě. Nevzdávám se tě. T řeba se můžete až dostat k jistotě:
T y se mě nevzdáš.
Není t ohle Láska?











Program života sboru

bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
biblická hodina – středa 17.00
děti – pondělí 16.15
mládež – pátek nebo sobota (dle dohody) v 17.00
biblická hodina Třemošnice – 2.pondělí 17.00
biblická hodina Horky – 2.středa 18.30
biblická hodina Vinaře – 4.středa 18.30
staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

Přijměte pozvání






Velikonoční svátky:
Květná neděle 20.3. v 9.00
Velký Pátek 25.3. v 9.00 a v 17.00 s Večeří Páně
velikonoční neděle 27.3. v 9.00 s Večeří Páně a v 14.00 v Bousově
velikonoční pondělí 28.3. v 9.00

 13.3. proběhne výroční sborové shromáždění
 22.-24.4. jsou seniorátní dny mládeže Letohradě. Naše mládež zde bude v pátek
hrát v ánoční div adlo „Pokušení“. Toto div adlo má hrát také v březnu na setkání
mládeže poličského seniorátu v Chotěboři.
 5.5. je sv átek nanebevstoupení, bohoslužby budou v 17.00
 15.5. jsou svatodušní svátky (s v y sluhov áním Večeře Páně)
 v červ enci by náš sbor měli nav štív it přátele z holandského Zaandamu.
 na červ enec také připrav ujeme pobyt pro děti a mládež






Hospodaření sboru

Děkujeme za všechnu Vaši finanční pomoc. Situace sboru se ale pořád nelepší, náš dluh u
Personálního fondu dosáhl 150 000,V tomto roce by měly pokračovat opravy našeho kostela. Pokusíme se opravit fasádu věže
(aby nepadaly kusy staré omítky na střechu a neničily ji). Z Programu regenerace máme
přislíbenu částku 500 000,- náš povinný podíl by pak činil 50000,-, k tomu bude vyhlášena
zvláštní sbírka. Prosíme o Vaši pomoc.
Přiložená složenka je na zaplacení Vaše dobrovolného příspěvku na Jeronymovujednotu.
(Jeronymova jednota je církevní fond, od kterého lze žádat půjčku či dar na stavební akce.)
Tuto sbírku odešleme na ústředí Jeronymovy jednoty.

