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O čem se v minulém roce mluvilo? O imigrantech, Severní Korei, o prezidentských volbách. A co ve sboru? 

Hýbe jím něco? Vznikají nové skupinky, nové aktivity. Vlastně se nic zvláštního nedělo. Žili jsme v  pokoji a 

míru. Církvi svědčil spíše tlak. V době klidu usíná církev na vavřínech. 

Připomeňme si kázání na hoře Mat 5,13.-16. 

13 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se 

vyhodila ven a lidé po ní šlapali.  

14 Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.  

15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.  

16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.  

K čemu se užívá sůl? Jako koření, ke konzervaci potravin, při obětech, při exorcismu. Asi nezjistíme, které 

využití měl Ježíš na mysli. Podle Ježíše by měly být naše skutky vidět, abychom jimi vzdali čest našemu Pánu. 

Sůl má být k užitku. Sůl ani nemůžeme zcela zbavit slanosti, stejně jako učedníci, kteří i přes svou 

nedokonalost zanechali nezanedbatelnou stopu v celém světě. Stejné je to se světlem. Temnota je ďábel, 

který nechce, abychom viděli, jak na tom  jsme a nepoznali Boha.  

Učedníci neměli být ukryti, aby se neznečistili okolním světem. Měli být vidět a měli sloužit. Církev nemá být 

zavřená, ale má mluvit o Bohu, byť nemoudře, nedokonale.  

Jak se užívá sůl? Předmět solí nezasypeme zcela. Použijeme pouze špetku. Když chceme posvítit v domě, také 

nerozsvítíme všechny světla, ale jen jedno. Stačí jen málo. V lese v naprosté tmě také vidíme. Stačí se jen 

rozkoukat a zbytkové světlo stačí k tomu, abychom trefili. Stejně tak učedníci nemusí celý den mluvit o Bohu 

a ubíjet okolí dobrými skutky. 

„Ostatky“ nejsou masovou záležitostí. Ale to málo stačí. Kvas prokvasí celé těsto. I málo stačí na to, aby dílo 

Boží žilo. Nemusí nás trápit počet členů CASD. Jen málo stačí, aby křesťanství žilo. 

V 1.století se hrstka židů vzbouřila Římanům. Pár lidí si vyžádalo 12 římských legií. Skupinka zanechala větší 

odkaz, než římské vojsko. 

Poslání CASD se odvíjí od 10.kapitoly Zjevení. Je nás málo, netvoříme většinu, ale máme potenciál zvětšit 

počet věřících. Je nás málo, ale když se podržíme Boží ruky, budeme dělat velké věci. Stačí špetka. Pojďme, 

prorokujme. Nemysleme na to, že jsme nemnozí. Máme velkého Boha. 
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