Sborový dopis
Českobratrského evangelického sboru
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2008
Velikonoční radost a pokoj Vám přeje
staršovstvo
Ó hlavo plná trýzně
Ó hlavo plná trýzně
nečekáš na aplaus
kde najdeme Tvou cestu
z Golgoty do Emauz.
Ty skrytý, právě skrytý
i ve svém soužení
ba právě i tam zbitý
pro naše spasení
Nic nevidět než rány
kdo vidíš je, vem roha
je lépe nevěřit než vidět
nadarmo Krista Boha.
Ty skrytý, právě skrytý
;
i ve svém soužení
ba právě i tam zbitý
pro naše spasení
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Ze sboru
Letos se s pomocí Programu regenerace
městských památkových zón má opravit
střecha bašty za kostelem
Na opravu kostela jsme podali žádost v
„norských fondech“, čekáme na výsledek.
Kdyby byl pozitivní, podařilo by se nám
příští tok opravit střechu i fasádu celého
kostela!
Děkujeme za vaši finanční podporu sboru.
Složenka přiložená v tomto sborovém
dopise je na Váš salární příspěvek.
Rádi Vás přivezeme na nedělní
bohoslužby, stačí dát vědět, že o to
stojíte.
Pokud nestojíte o zasílání sborového
dopisu, dejte to, prosíme, vědět.
Pro středisko Diakonie v Čáslavi se hledá
nový ředitel. Přihlášky do výběrového
řízení nutno podat do 18.4.2008

Adresa sboru:
J. Karafiáta 159; 28601 Čáslav
tel. 327 312 851; 777 187 686
pavjun@centrum.cz
bankovní spojení 0442090349/0800, Čs. Spořitelna

http://caslav.evangnet.cz

Vina a smíření
Adam versus Job.
Člověk versus Bůh.
A pak se ozvalo: „Adam Job,
vstupte!“
Konečně! Vstoupil jsem. Za
dveřmi byla síň, která se
podobala soudní. Všiml jsem si
tří postav sedících za dlouhým
stolem. Jeden musí být žalobce
– tvářil se potměšile. Ten druhý
asi bude soudce. Byl vážný – jen
mě trochu mátl jeho výraz.
Nebyl jistý. Nebyl trochu…
provinilý?! A ten třetí – nevím,
tomu jsem do tváře neviděl. Je
to snad obhájce?
„Panna nebo orel?“, zeptal se soudce. Zaskočil mě. Čekal jsem výslech.
Možná i křížový. Zkoumání důkazního materiálu. Spoustu nocí jsem
nespal a připravoval řeč na obhajobu, která se mi však stále stáčela do
žaloby.
pokračování na straně 2

pokračování ze strany 1

„Orel“, zašeptal jsem. Měl jsem v krku najednou hrozně sucho.
Žalobce vytáhl minci a hodil ji po dlouhém stole. Kutálela se, obracela.
Ona to má rozhodnout?! Kutálela se a nic v tu chvíli na celém světě
nebylo důležitějšího než ona. Točí se, škobrtá a rozhoduje o vině. Odráží
se v ní spousta světel a barev, čím dál častěji rudá, takže vypadá čím dál
víc jako do žhava rozpálená. Točí se velmi dlouho, nenapadlo by mě, že
se mince může kutálet mnohem déle než se točí ruleta.
Chvíli to vypadalo na orla, chvíli na pannu. Střídal se ve mně pocit viny
a hrůzy.
Když to vypadalo na orla, tak jsem si říkal: „dobře, můžu za to tedy já.
To se asi nedá popřít.“ Jsem přece Adam.
Ale když to vypadalo na pannu – tak se k mému velkému překvapení
vůbec nedostavoval pocit úlevy. Spíš mě jímala hrůza. Kdo za to může
potom? Někdo za to může! Potom snad… snad i Bůh?! Jsem Job.
Jak se mince točila, zastavovala se čím dál víc, a já už vinu a hrůzu
vůbec nerozlišoval. Tak jako tak… Padni komu padni.
Schoulil jsem se a schoval hlavu do dlaní. Pak zvuk točící se mince
najednou utichl. Dřív, než jsem čekal. Ozvalo se tiché: „odveďte ho“.
Nehnul jsem se, čekal jsem, až mě chytí nějaká ruka za rameno. Ale nic
se nestalo.
Po chvíli jsem sebral všechnu odvahu, zdvihl hlavu – a byl jsem sám. Jen
vzadu v rohu seděl s užaslým výrazem člověk, kterého jsem předtím
přehlédl. „Co se to stalo?“, ptal jsem se ho. Řekl jen – „ON tu minci
zachytil! Zachytil a strčil si ji do kapsy!“
2 Korintským 5:17-21 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo,
hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista
a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět
se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto
smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě
Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích,
kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Izajáš 53:4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale
domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.
1 Timoteovi 2:5-6 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,
člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako

svědectví v určený čas.

Přijměte pozvání
Velikonoční svátky:
∗ Velký Pátek 21.3. v 9.00 a v 17.00 s Večeří Páně
∗ velikonoční neděle 23.3. v 9.00 s Večeří Páně a v 10.30 v Bousově
∗ velikonoční pondělí 24.3. v 9.00
∗ 30.3. je výroční sborové shromáždění, bude se při něm volit nové
staršovstvo sboru
∗ 6.4. rodinné bohoslužby. Po bohoslužbách bude mládež vyprávět o svém
výletě do Barcelony
∗ 23.4. bude hostem na biblické hodině Rut Kučerová z Hradiště
∗ 25.-27.4. jsou seniorátní dny mládeže v Letohradě. Naše mládež zde bude
v pátek hrát vánoční divadlo „Unáší nás kra…“.
∗ naše mládež hraje své divadlo také 21.4. v Praze Nuslích a v Brně (termín
je dosud v jednání).
∗ 1.5. je svátek nanebevstoupení, bohoslužby budou v 17.00
∗ 11.5. jsou svatodušní svátky (bohoslužby v 9.00 s vysluhováním Večeře
Páně)
∗ 16.-18.5 pobyt pro děti, konfirmandy a mládež
∗ na druhý týden prázdnin připravujeme pobyt pro děti a mládež.
∗ na září bychom rádi podnikli zájezd do Litomyšle, Poličky, Telecího
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Program života sboru
bohoslužby – neděle 9.00
bohoslužby v Bousově – první neděle 10.30
rodinné bohoslužby - první neděle v měsíci
biblická hodina – středa 17.00 (každou třetí středu – biblická hodina s hostem nebo
filmem)
setkání dětí (malé děti) – čtvrtek 15.45
konfirmační cvičení (větší děti) – pátek 18.00
mládež – pátek nebo sobota v 17.00 (dle dohody, inf. na tel. 777/187686 nebo
777/201108)
biblická hodina Třemošnice – 1. pondělí v měsíci v 17.00
biblická hodina Vinaře – 3.středa v měsíci v 18.30
staršovstvo – první středu v měsíci v 18.30

