
Slovo editora
Vážení čtenáři, právě držíte v rukou 

nové číslo Nedělních listů.
Dočtete se v nich o víře – nevíře 

Gedeónových spolubojovníků. Téma Boží 
vlastnosti jsme v minulém Velikonočním 
čísle ukončili. Tentokrát jsme začali 
rozebírat biblické ženy. Dnes  se můžete 
dovědět něco o Sipoře – ženě Mojžíše.

Rovněž jsme tento měsíc uveřejnili 
svědectví o nástrahách homeopatik. Kdo 
tyto věci již vyzkoušel nebo o nich slyšel 
samou chválu, nechť si článek určitě 
přečte. Pro délku článku jsme jej museli 
rozdělit. 

Rovněž zveřejňujeme zamyšlení nad 
křtem. Text zamyšlení je opět pro jeho 
délku rozdělen do 4 dílů.

Nechybí ani rozbor textu z Lukášova 
evangelia a reportáž z víkendové akce 
nazývané „Crazy spring days“.

A kdo má chuť na něco dobrého ke 
kávě, nechť si upeče medový koláč, jehož 
recepturu vám taky přinášíme.

Vážení, přeji vám příjemné chvíle s 
Nedělními listy.

David Harok

pokračování na další straně

O  v í ř e  a  n e v í ř e 
G e d e ó n O v ý c h 
s p O l u b O j O v n í k ů

Za časného jitra se Jerubaal, to je Gedeón, 
a všechen lid, který byl s ním, utábořili u 
pramene Charódu. I řekl Hospodin Gedeónovi: 
„Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim 
vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči 
mně nevychloubal: »Vysvobodil jsem se vlastní 
rukou.« Nuže, provolej teď k lidu: Kdo se bojí a 
třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí.“ 
Vrátilo se dvaadvacet tisíc mužů z lidu, zůstalo 
jich jen deset tisíc. Hospodin však Gedeónovi 
řekl: „Ještě je lidu mnoho. Poruč jim, ať sestoupí 
k vodě, tam ti je vyzkouším. O kom ti řeknu: 
Půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí 
jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu: Ten s tebou 
nepůjde.“ Poručil tedy lidu sestoupit k vodě. 
Hospodin řekl Gedeónovi: „Postavíš zvlášť 
každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako 
pes, a každého, kdo si při pití klekne na kolena.“ 
Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k 
ústům, bylo celkem tři sta mužů. Všechen ostatní 
lid klekal při pití vody na kolena. Hospodin řekl 
Gedeónovi: „Třemi sty muži, kteří chlemtali, 
vás vysvobodím a vydám ti Midjánce do rukou. 
Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého 
domova.“ Lid si tedy nabral příděl potravy 
a svoje polnice a Gedeón propustil všechny 
izraelské muže, každého k jeho stanu; jen těch tři 
sta si podržel. Tábor Midjánců ležel pod ním v 
dolině.                         Soudců 7,1-8

Biblický text nám otevřel známý příběh 
o Gedeónovi – starozákonním soudci 
a „bořiteli“ planých mýtů. Z původně 
skrývajícího se bázlivce se (zdravým 
rozzuřením) stal bořitel pohanského 
kultiště a vůdce lidu, který uměl svůj hněv 
nasměrovat správným směrem. Přijal 
Hospodinovo vedení – a nyní vyráží do 

osvoboditelského boje proti nájezdníkům 
z Midjánu.

Dnešní kapitola začíná líčením lehce 
nedočkavých válečníků, kteří se těší, 
že už už zakroutí krkem svým nepřátelům: 
„I přivstal si Jerubaal, to je Gedeón, a všechen 
lid, který byl s ním, a utábořili u pramene 
Charódu.“ (Sd 7, 1) Hospodin je na jejich 
straně – a tak ti včerejší vystrašenci mají 
dnes jistotu vítězství. Obětují ranní spánek 
– aby už konečně mohli bojovat svůj vítězný 
boj. Mají vůdce, kterého povolal Hospodin, 
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pokračování z předchozí strany

a tak se v nich najednou probouzí nevídané 
odhodlání. Je jich celkem 32.000! Nádherná 
armáda mnoucí si ruce na neodvratné 
vítězství. Pán Bůh však nazírá situaci 
poněkud jinak! Obrovský dav bojovníků 
těšících se na pobíjení nepřátel se mu vůbec 
nelíbí. Hospodin má velmi dobře na paměti, 
co je to za lidi a jací byli ještě včera. To sloužili 
pohanským bůžkům a důvěra Hospodinu 
jim nic neříkala. Když se situace obrátila – 
najednou mají důvěry v Hospodina plná 
ústa. Na jeho jméno včera ani nevzpomněli, 
a dnes se těší, jak v jeho jménu budou 
zabíjet nepřátele. Proto Hospodin poručí 
Gedeónovi vyzkoušet jejich důvěru: „Kdo se 
bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí 
a vzdálí.“ (Sd 7, 3)

Bázlivost je podle knihy Deuteronomium 
dokladem nedověry. Mohla by odvrátit i 
srdce ostatních bojovníků od Hospodina, 
a tak by se mohlo stát, že by se Hospodin 
odvrátil od svého lidu. Ještě horší však je, 
je-li strach způsoben vlivem jiného božstva. 
To bývalo velice časté. Dokonce tak, až se 
to dostalo do dnešního moderního rčení. 
Známe úsloví „panický strach“. ‚Panický‘ 
strach vyvolávalo božstvo „Pan“! Kdo se 
„třese a bojí“ cizích bohů – ten nemůže mít 
podíl na Hospodinově tažení. Biblický pisatel 
to shrnuje: „Vrátilo se dvaadvacet tisíc mužů 
z lidu, zůstalo jich jen deset tisíc.“ Neslavný 
konec armády. Ale pro Hospodina to pořád 
není přesvědčivé. Podle něj stále ještě zbývá 
mnoho těch, kteří nevěří naplno. A tak 
přichází ke slovu místo, kde se brzo ráno 
bojovníci shromáždili – „pramen Charód“. 
Jméno „Charód“ znamená „Třesení“ a 
naznačuje, že jde o posvátné místo, kde bylo 
uctíváno nějaké božstvo. V zemi chudé na 
vodu byly prameny a studnice posvátné. 
Panovala dokonce představa, že ten vzácný 
dar musí chránit mocné božstvo. Pro 
Izraelce je zde skryta jedna z pohanských 
nástrah: přijme spolu s pramenem i to, co se 
o něm mezi pohany vykládá? Bude z něho 
čerpat vodu s takovými obřady, jakými ho 
naučí pohané? Člověk, který se domníval, že 
se u vody setkává s božstvem, které chrání 
čistotu vody v zemi, byl povinen zachovávat 

určitý obřad. Musel pokleknout, aby vzdal 
poctu. V blízkosti bohů se lidé báli a chvěli 
– a právě odtud pochází jméno pramene: 
„Charód“ – „Třesení“.

„Hospodin Gedeónovi řekl: „Ještě je 
lidu mnoho. Poruč jim, ať sestoupí k vodě, 
tam ti je vyzkouším. Postavíš zvlášť každého, 
kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes, 
a každého, kdo si při pití klekne na kolena.“ 
(Sd 7, 4 – 5) K vysvobození Izraele z moci 
nepřátel se hodí jenom ti, kteří se nebojí 
žádného pohanského božstva! Poznali se 
podle toho, že docela neuctivě sáhli rukou 
do vody, a nepoklekli při tom. Zcela a 
naplno porušili zvykový obřad a obyčej, 
který vzdával úctu pohanskému božstvu. 
Ti ostatní si to možná ani neuvědomili. 
Dělali to všichni – a tak to udělali stejně. 
Ani při víře v Hospodina přece nechtěli 
vybočovat z většiny! A navíc – co kdyby to 
přece jen fungovalo? Staré zvyky je přeci 
třeba dodržovat. Co mi uškodí, že před 
tou vodou pokleknu? A hlavě – nebudu 
vypadat jako nějaký pes, který vodu jen tak 
zbůhdarma chlemtá! „Těch, kteří chlemtali 
a podávali si vodu rukou k ústům, bylo 
celkem tři sta mužů. Všechen ostatní lid 
klekal při pití vody na kolena.“ (Sd 7, 6)

32.000 mužů si toho rána přivstalo, aby se 
shromáždili k boji – a 31.700 jich ještě během 
dopoledne odešlo domů. Řeklo by se, že 
strategicky to Gedeón nezvládá. Skutečnost 
je však ta, že bojovat bude pouze Hospodin. 
Izraelští bojovníci zde budou jenom svědky 
jeho vítězství. A Pán Bůh odmítá mít svědky 
bázlivé, co se třesou před cizími bohy. 
Takoví svědci jsou svědci lživí! Věrných 
svědků nezůstalo ani 10%! To je menšina 
víc než malá. Ale jsou to ti, kteří skutečně 
a opravdově věří. Nejsou to žádní rytíři 
ctností či kavalíři dokonalého života. Jsou to 
obyčejní dobrovolníci z řad Izraelců – kteří 
však cele a naplno důvěřují Pánu Bohu a 
odmítají všechny jiné kulty a zabezpečení. 
A právě o takovéto svědky Hospodinu 
jde. Takovým žehná a s takovými jde do 
boje. S takovými, kteří svou víru nemixují 
s pověrami či světskými úspěchy. 

Hospodin nepotřebuje takové – kteří za 
sebe nechávají věřit jiné! Takové posílá 
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domů. Nepotřebuje svědky, kteří místo 
sebe nechávají věřit Gedeóna (nebo faráře). 
Nepotřebuje svědky, kteří se na životě 
církve podílejí jako občasní pozorovatelé. 
Hospodin povolává pouze ty – na které 
se může cele spolehnout. A jediným jeho 
kritériem – je jejich víra. Buď věříš naplno 
– nebo nevěříš vůbec! Na vítězné tažení 
s Hospodinem proti Midjáncům se přihlásily 
desetitisíce odhodlaných dobrovolníků. 
Vítězství s sebou totiž vždy kromě slávy 
přináší ještě podíl na dobytém majetku. 
Je to velmi dobrý pocit – být oslavován 
ve vítězné armádě. A ještě lepší je – přijít 
si při tom na nějaké ty zlaťáky.  Na otázku 
po jednoznačnosti víry však zareagovaly 
jenom tři stovky věrných. Když jde o to –  
být s Hospodinem v dobrém i ve zlém a být 
jen a jen s Hospodinem a odmítat všechny 
jiné nabídky – nikdy se nepřihlásí většina. 
Ti, kteří chtějí jenom brát a nechtějí dávat, 
ti takovouto šanci vždy s díky odmítnou.  
Malý počet opravdových věrných – nebo 
velký počet přešlapujících nevěrných – 
Pána Boha vůbec nerozhází. „Na množství 
nehleďte a nepřátel se nelekejte“, pochází 
právě odtud. Hospodin vede svůj vítězný 
boj proti zlému třeba jen s hrstkou věrných. 
Apoštolů také nebyly stovky ani tisíce! A 
přece se jejich svědectví dostalo až k nám. I 
hrstka věrných může zachránit celý Izrael! 
I menšinová církev může zachránit celý 
svět! Opravdová, skutečná víra nepotřebuje 
nekonečné davy. Masy bojovníků 
za spravedlnost nikdy spravedlnosti 
nedošly. Gedeóna a hrstku tří set věrných 
čeká veliké vítězství nad mnohonásobnou 
přesilou nepřátel. Nepřátelé před nimi 
utekli (nebo se navzájem pobili) proto, 
že to způsobil Hospodin. Pán Bůh vydal 
nepřátele Gedeónovi do rukou. Gedeón 
vyhrál, protože Hospodin byl s ním.

Vítězství nezpůsobila Gedeónova 
víra, která by uměla i „hory přenášet“. 
Gedeón nebyl nějakým „extra-věřícím“ 
– který by svou „super-vírou“ dokázal 
činit převeliké divy. Naopak! Gedeón byl 
obyčejný, chvílemi pochybující člověk – 
který se však odhodlal věřit jen Hospodinu. 
Jeho víra i jeho pochybnosti se týkaly jen 

Hospodina. Nikomu a ničemu jinému 
nedopřál ani tu nejmenší možnost odchýlení 
se či zadních vrátek. První a poslední byl 
pro něj jenom Pán Bůh. Jeho poslouchal. 
Jemu odmlouval. Jeho jediného bral vážně! 
Tři stovky Gedeónových spolubojovníků 
nejsou slepým nástrojem Boží spravedlnosti. 
Není to fanatická skupinka nejvěrnějších, 
kteří se jednou oddali a odtehdy už jen krok 
za krokem postupují, jak velí jejich pán. Tři 
stovky Gedeónových spolubojovníků jsou 
věřícími lidmi, kteří chtějí následovat Pána 
Boha a stále znovu se k tomu svobodně 
rozhodují. Vědí, že nejsou dokonalí – ale 
vědí také, že nechtějí poslouchat nikoho 
jiného než Hospodina. Stejně jako Gedeón 
potřebují i oni Boží povzbuzení. Ale stejně 
jako Gedeón – jsou i oni odhodláni brát 
vážně jenom Pána Boha. I hrstka věrných 
může zachránit celý Izrael! I menšinová 
církev může zachránit celý svět!

Dej nám Hospodine, prosíme, sílu 
odmítat zrádné modly a všechna svá osobní 
a sobecká chtění, abychom i my mohli být 
dobrou pomocí lidem i místu, do kterého jsi 
nás postavil. Amen

Pavel Křivohlavý, farář ČCE Frýdek Místek

Přejeme maminkám všechno 
nejlepší ke Dni matek!

nakreslila Magdaléna Sojková
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Sipora se stala manželkou jednoho 
z nejvýznamnějších mužů Staré smlouvy – 
Mojžíše.

Být manželkou takové „osobnosti“ nebyla 
určitě maličkost. Říká se: „Za každým 
skvělým mužem stojí jeho skvělá žena!“. 
Co o ní vlastně víme? Máte chvilku o ní 
popřemýšlet?

Mojžíš a Sipora se setkali u studny 
v midjánské zemi, kam utekl Mojžíš poté, 
co zavraždil Egypťana ( 2. Mojž. 2,11 – 23). 
Čtyřicetiletý Mojžíš putoval krajinou, až 
přišel ke studni. Uviděl tu pastýře, odhánějící 
od studny sedm dcer midjánského kněze, 
které tu napájely své stádo. Mojžíš se jich 
zastal a pomohl jim stádo napojit. Jejich 
otec Jitro je mu vděčný,  nabízí mu přístřeší 
a později se mu nezdráhá dát jednu ze 
svých dcer, Siporu, za manželku. Mojžíš se 
takovým způsobem dostal do kruhu velmi 
dobré a vzácné rodiny. Zůstal u svého 
tchána a stal se na dlouhých 40 let pastýřem 
ovcí. 

Nevíme nic o Mojžíšově a Sipořině 
náklonnosti, zalíbenosti a zamilovanosti. 
Nevíme, podle jakého klíče ukázal Jitro 
na jednu ze svých sedmi dcer, ale zřejmě 
mu bylo jasné, že žena, která je dobrá pro 
jednoho, nemusí být dobrá pro druhého. Ne 
každá žena by byla vhodná pro tak velké 
dílo, jaké měl Pán Bůh v plánu skrze Mojžíše. 

Mojžíš se oženil a Sipora mu porodila 
syna. Bůh znal Mojžíšovo srdce a viděl jeho 
touhu pomoci lidu Izraele. Dokonce jméno 
Mojžíšova syna, Geršom (hostem tam, v cizí 
zemi, Vyhnanec), naznačuje, že Mojžíš svým 
srdcem byl někde jinde než v zemi Midján.  
V tomto jménu bylo vyznání, že v midjánské 
zemi je pouze cizincem. Syna nechává 
obřezat a Sipora se přizpůsobuje, podřizuje 
se. Postupem času ale u obou dochází ke 
změně. Mojžíš se spokojuje se svým životem 
v Midjánu. Když se mu narodí druhý syn, 
jakoby se vzdával svého poslání i  národa 
a pojmenovává ho Eliezer (Bůh je pomoc). 
Sipora si zřejmě přeje, aby nebyl obřezán. 

Vyžaduje spravedlnost – jeden syn po otci, 
druhý po matce. A Mojžíš to nechává být. 
Rozdílné názory, rozdílné nasměrování 
v životě. To byl, je a vždycky bude bolavý 
problém mnohých manželství! 

Podle 2. Mojž. 4,20 se Sipora spolu s 
dětmi vrací s Mojžíšem do Egypta. Na cestě 
dochází k zajímavé situaci. V 2. Mojž. 4,24 
čteme, že se s Mojžíšem střetl Hospodin a 
chtěl ho usmrtit. Sipora porozuměla této 
Boží řeči. Možná cítila zodpovědnost za to, 
co se stalo. Když si uvědomila Boží nevoli, 
rozhodla se udělat to, co měl udělat její 
muž. Mění svoje myšlení, vzdává se svého 
přesvědčení a sama svého syna obřezává. 

Žena se nikdy nezmění kvůli muži. Muž se 
nikdy nezmění kvůli ženě. Změní se jedině 
tehdy, když to bude kvůli Pánu Bohu, aby 
se mu zalíbila nebo zalíbil. Pokání – to je 
správná cesta k vyrovnání vztahů, obnově 
manželské lásky.

Sipora se osvědčila jako oddaná a věrná 
Izraeli ve všech zkouškách. Zachránila 
Mojžíšovi  život! Kdoví, co by se stalo s 
Izraelem, kdyby Mojžíš zemřel. Můžeme 
říct, že se stal „velikánem“ také zásluhou 
své manželky. 

Pán Bůh je zajímavě vedl. V 18. kap. čteme, 
že Sipora s dětmi nebyla svědkem všeho 
dění v Egyptě. Mojžíš bude vyjednáváním 
s faraónem velice zaneprázdněn a to by 
pro ni bylo asi velkým soustem. Zřejmě 
byla také laskavá a útlocitná a velice ji 
zarmucoval pohled na cizí trápení. Proto, 
když putovali do Egypta, souhlasil Mojžíš 
s tím, aby se vrátila s dětmi do země 
midjánské k otci. Chtěl ji ušetřit bolesti 
z pohledu na rány, které měly dopadnout na 
Egypťany. Toto opatření mu asi nemůžeme 
zazlívat a v dané situaci bylo rozumným 
řešením. Bylo to odloučení v zájmu národa. 
Po vyjití z Egypta mu rodinu přivádí tchán 
Jitro. Záhy poznává, jak ho jeho povinnosti 
s vedením lidu vyčerpávají a radí mu, jak si 
ulehčit břímě. To byl asi hlavní důvod, proč 
se stala Sipora trnem v oku Mojžíšovým 

téma
Sipora
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sourozencům. Byl to přece její otec, kdo 
ovlivnil Mojžíše, aby ustanovil vůdce, kteří 
budou řešit spory mezi Izraelci. Mirjam 
soudila, že svým vlivem Sipora dosáhla toho, 
že Mojžíš se s ní a s Áronem už neradí jako 
dříve. Áron a Mirjam možná nikdy nepřijali 
manželku svého bratra. I to bývá příčinou 
obtížně řešených neshod v současných 
manželstvích. 

Sipora s určitostí nestála v cestě božím 
plánům s Mojžíšem ani s izraelským 
národem. Bůh ji postavil na důležité místo. 
Byla tam a nežila nadarmo!

Kdykoliv se díváme na Mojžíše, měli 
bychom vidět vedle něj i jeho ženu Siporu.

JH - NL

Jsem dětská lékařka. Mám čtyři děti ve věku 
14, 12, 9, a 6 let. V letech 1995 až 2000 jsem 
absolvovala školení v homeopatii. Vlastním 
certifikát z Rakouské školy homeopatie, 
navštěvovala jsem přednášky z indické, 
tzv. revoluční homeopatie a absolvovala 
jsem kurs BIHOST (metoda biochemicko-
homeopatické regulace metabolismu). 
Protože jsem v tomto období byla 
převážně na mateřské dovolené, léčila jsem 
homeopatiky převážně své děti a některé 
známé. Byla jsem touto léčbou nadšená. 
Věřila jsem, že jim dávám neškodné kuličky 
vyrobené z bylin.

Dětem jsem léčila hlavně infekce 
horních cest dýchacích. Dceři jsem 
vyléčila bronchitidu poté, kdy jí nezabraly 
antibiotika. Mně po podání homeopatika 
do druhého dne zmizela bradavice. Někdy 
mi u známých homeopatika nezabrala, ale 
vysvětlovala jsem si to svou nevědomostí. 
Avšak později se u dětí začaly objevovat 
problémy, které jsem si už vysvětlit 
nedovedla. Problémy totiž neměly tělesnou, 
ale především psychickou povahu. 

Jaká byla moje další cesta s homeopatií? 
Náš kněz mne upozornil, že tuto léčitelskou 

metodu podporuje hnutí New Age, ale 

protože jsem homeopatii urputně obhajovala, 
nakonec mi řekl, abych dál zkoumala. A já 
šla na další školení. Koupila jsem si přístroje, 
které nám na nich doporučovali. Plánovala 
jsem věnovat se homeopatii po mateřské 
dovolené. Avšak v mém nitru zavládl velký 
nepokoj, nevěděla jsem, z čeho pramení. 
Četla jsem vše dostupné o homeopatii, ptala 
se různých lidí na jejich názor na ni, avšak 
nikdo mi nedal uspokojivou odpověď. I 
stanovisko KBS v otázkách homeopatie 
(zveřejněné v Katolických novinách r. 
1996) jsem vnímala jako souhlas Církve s 
mou léčbou. Naproti tomu mi mé svědomí 
říkalo - „neléč!“. Odmítala jsem proto 
léčit neznámé lidi, léčila jsem jen známé, a 
výlučně homeopatií jsem léčila naše děti. Ty 
byly pro mě jakýmisi pokusnými objekty, na 
kterých jsem zkoušela léčbu homeopatiky.

Na jedné straně v mém srdci stále 
přetrvával nepokoj, na druhé ve mně 
homeopatie vzbuzovala nadšení a 
přitahovala mě. Nemohla jsem to pochopit 
a stále jsem hledala a toužila poznat pravdu. 
To se později skutečně i stalo a v mých 
názorech nastal rázný zlom. Přispěly k tomu 
dvě události: Jedna známá mně vyprávěla 
vlastní zážitek s alkoholikem, kterého jednou 

svědectví - na pokračování

hOmeOpatie (svědectví ex-hOmeOpata) - díl i .

nakreslila Magdaléna Sojková
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pokračování z předchozí strany

večer v zimě našli ležet na zemi. Odvedli 
ho domů, a přitom se modlili modlitbu 
za osvobození od ducha alkoholismu. Za 
měsíc zjistili, že dotyčný přestal pít a začal 
se připravovat ke svátostem. Vysvětlila 
mi tu modlitbu. Slyšela jsem ji poprvé. Do 
rukou se mi dostala kniha MUDr. Judith 
Erdélyiové: Alternativní medicína ve světle 
Bible (MSEJK, Bratislava 2 000). Autorka v ní 
často spojovala alternativní medicínu – kam 
zařazovala i homeopatii – s okultismem. 
Zmocnila se mě hrůza, abych neměla i já 
něco s tím společného. Protože jsem byla 
doma, klekla jsem před křížem a modlila 
se: „Pane Ježíši, prosím Tě, zbav mě ducha 
magie a okultismu.“ Dále jsem prosila o 
dary Ducha Svatého. Modlitba vycházela z 
mého rozervaného nitra a až později jsem 
pochopila, jak velmi změnila orientaci mého 
života. To, co se po ní dělo s mým myšlením, 
je pro mě doteď zázračné. Najednou se mi 
začalo vyjasňovat. 

Přístroje!
Na posledním školení jsem si koupila 

dva přístroje v přesvědčení, že se budu 
homeopatii věnovat, a že je využiji. Měřícím 
přístrojem založeným na EAV metodě 
můžeme pacienta otestovat a najít pro něj 
správné homeopatikum. Ušetří se tím mnoho 
času, který homeopat věnuje vyhledávání 
homeopatického léku v Repetitoriu a Materii 
Medici. Dokonce se dá na tomto přístroji 
vyrobit homeopatikum i z čisté vody. 
Postačí to k tomu, aby homeopat vlastnil 
diagnostická homeopatika. Pacienta potom 
přístroj vybaví vyrobenými homeopatickými 
kapkami neboli čistou vodou, do níž 
přenesl informaci homeopatika. Přístrojem 
se dá měřit i energie v jednotlivých 
akupunkturních bodech. Přístroj prodávali 
na školení obchodní zástupci ze zahraničí. 
Musela jsem se rychle rozhodnout. Kolegové 
homeopati mi radili, že je dobré nějaký 
takový přístroj vlastnit. Při koupi jsem se 
nezamýšlela nad způsobem jeho fungování, 
až po modlitbě autoexorcismu mě napadlo – 
vyrábí homeopatika z čisté vody, vždyť je to 
magie! Podívala jsem se, v jakých jednotkách 
přístroj měří energii v akupunkturních 

bodech. Na číselníku však nebyly žádné 
jednotky. Až tehdy jsem si uvědomila, že 
přístroj mi dává jenom dvě jednoduché 
odpovědi (podobně jako kyvadlo): odpověď 
ano – když na aparátu svítí světlo mezi body 
80 a 90, anebo ne – když přístroj svítil mezi 
body 50 a 60. S hrůzou jsem si uvědomila, že 
je to okultní věc. Kyvadlem by se homeopaté 
při práci zesměšnili, avšak v naší době je 
jednoduché sestrojit přístroj s moderním 
dizajnem – a je to efektní řešení. 

Přístroj jsem měla v záruce. Chtěla jsem 
ho okamžitě vrátit a dostat zpět peníze 
– stál 50.000 Sk. Volala jsem obchodním 
zástupcům, že se pokazil. Vysmáli se mi, 
že co se mi na něm může pokazit….  Druhý 
přístroj – kapesní diář Psion se podobá 
většímu mobilnímu telefonu. Na jeho 
displej je možno napsat název homeopatika 
a jméno pacienta. Stisknutím klávesy 
Mode, homeopat pošle informaci, tedy 
homeopatický lék, pacientovi přímo do jeho 
organismu. Tato informace se dá poslat i na 
dálku, když homeopat zná datum narození 
pacienta. Neuvěřitelné! Tomuhle jsem 
uvěřila! 

Přístroj jsem několikrát použila. Fungovalo 
to. Nepotřebovala jsem žádná homeopatika. 
Stačilo mít u sebe jenom tento aparát. Na 
mých posledních školeních nám přednášející 
tvrdila, že v homeopatii neúčinkují chemické 
látky, ale že tu jde jen o přenos informace. 
Připadala jsem si tehdy velmi hloupě, 
protože jsem pět let chodila po školeních, a 
až tak pozdě jsem se to dozvěděla.

Zeptala jsem se bratra, elektrotechnického 
inženýra, jakou informaci vyšle přístroj, 
když to funguje? Bratr mě nazval naivkou, 
že věřím na takové věci. Po prohlédnutí 
přístroje lakonicky konstatoval: „To je 
obyčejný diář vyrobený v roce 1989“. 
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pokračování na další straně

Nerozuměla jsem tomu. Až po modlitbě 
mně problesklo hlavou: Nic v přístroji není 
a nefunguje, musí to být magie! Musí to být 
okultní věc! Později, rozhořčená sama na 
sebe pro množství peněz, které jsem za oba 
přístroje vyhodila, jsem zatelefonovala do 
zahraničí. Chtěla jsem přístroj vrátit a dostat 
nazpět své peníze. Dotyčné homeopatce jsem 
na otázku, proč to chci vrátit, odpověděla, že 
jsem přišla na to, že je to bílá magie a nechci 
to nadále používat. K mému překvapení 
mi na to odpověděla: „Kolegyně, a co jste 
si myslela, že to je?“. Zůstala jsem úplně 
omráčená. Homeopatka věděla, že tu jde 
o magii, ale na školení o tom nepadlo ani 
slůvko! 

Avšak stále jsem nechápala podstatu 
homeopatie – proč se právě v homeopatii 
dají používat okultní přístroje? Nebylo mi to 
stále jasné. A tak jsem se pustila do studia. 
První knihou, kterou mi koupil manžel, 

byl pastýřský list Konference biskupů 
Toskánska: Magie, věštění a démonické 
vlivy (Jas 2001). Hned v jejím úvodu jsem se 
dozvěděla, že existuje magie napodobovací, 
podle které podobné plodí zase podobné. 
V tom okamžiku jsem si vzpomněla na 
první princip homeopatie – podobné se 
léčí podobným – a pochopila jsem, že 
principy homeopatie vycházejí z magie. 
Moje rozhodnutí ohledně homeopatie bylo 
jednoznačné – už žádná homeopatie! Ani 
francouzská škola. Vždyť tu neúčinkují 
byliny a nerosty, tady jde o magii, bílou 
magii! Postupně jsem začala mít jasno 
ve věcech, kterým jsem na školeních o 
homeopatii nerozuměla a začala jsem chápat 
souvislosti. ...

Pokračování tohoto svědectví bude uvedeno v 
následujícím čísle Nedělních listů.

MUDr. Emília Vlčková

Když se řekne slovo křest, každému 
člověku se ihned vybaví křesťanská církev. 
Slovo křesťan není však odvozeno od slova 
křest, ale od slova Kristus. Křesťané jsou 
tedy lidé, kteří s Kristem žijí a následují ho, 
jsou tedy Kristovci. Křesťanská církev je 
však skutečně nerozlučně spojena se křtem. 
Křtem je církev viditelně vymezena. Dá 
se zjednodušeně říci, že církev tvoří lidé, 
kteří byli pokřtěni. Církev je viditelným 
společenstvím a křest je viditelným znakem 
příslušnosti k tomuto společenství. Ve 
Skutcích apoštolů zřetelně vidíme, že 
křest byl od počátku jedním ze základních 
specifických znaků křesťanské církve.

kdo křest nařídil, kdo ho ustanovil?
Křest přikázal a ustanovil sám Pán církve 

Ježíš Kristus. Učinil to slovy: „Jděte ke všem 
národům, získávejte mi učedníky, křtěte 
je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a 
učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám 
přikázal.“ Mat.28,19-20. Je velmi důležité, 
abychom si uvědomili, že tato slova řekl  
Pán až po svém vzkříšení. Už tím, že křest 

nařizuje až po vzkříšení, Ježíš ukazuje, že 
obsah křtu navazuje na to, co vykonal svou 
obětí a svým vzkříšením. Tedy křesťanský 
křest spočívá na tom, co Kristus vykonal 
svým vykupitelským dílem.   

jaký je rozdíl mezi křtem jana křtitele a 
křtem, který nařídil ježíš?

Se křtem se setkáváme už před Ježíšem, a 
sice u Jana Křtitele. U Marka l,4. čteme: “Jan 
Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte 
pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. 

zamyšlení

křest a jehO význam prO živOt - část 1.

7 5. května 2013 Nedělní listy



Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma 
vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a 
dávali se od něho křtít v řece Jordánu.“

Jan volal lidi, aby si uvědomili své 
hříchy proti Bohu, aby tyto hříchy veřejně 
vyznávali a změnili svůj vnitřní vztah k 
Bohu, tedy obrátili se k němu. Voda při křtu  
symbolizovala očištění, odpuštění hříchů, 
které uděluje jen Pán Bůh. Janův křest byl 
tedy aktem veřejného vyznání hříchů a 
znamením vnitřního pokání člověka.

proč se dal pokřtít sám ježíš, když byl 
dokonalým a bez hříchu? 

Ježíš se dal pokřtít ze dvou důvodů. 
Především se tímto křtem solidarizoval s 
hříšníky, které přišel zachránit, a pak byl 
jeho křest zástupným pokáním za hříšníky.  

Křest, který nařídil Ježíš Kristus po svém 
vzkříšení, je obsahově úplně jiný. 

Všimněme si, jak zní Ježíšův rozkaz:   
„křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého“ Zde jsou dvě důležité skutečnosti:

a) člověk má být pokřtěn  „ve jméno“, tedy 
„do jména“,

b) má být pokřtěn do jednoho jména, které 
je společné pro Otce, Syna i Ducha sv.

Nejprve se zamyslíme nad tím, které jméno 
je společným jménem Otce, Syna i Ducha 
sv. Ve Sk. ap. několikrát čteme, že křesťané 
byli křtěni ve jméno Ježíš. Např. v 19,5 je 
napsáno, že učedníci v Efezu se dali pokřtít  
„ve jméno Pána Ježíše.“ Totéž čteme ve Sk. 
ap. 8,16.  19,48.  2,38. Tedy apoštolové křtili 
lidi ve jméno Pána Ježíše. Tedy jméno Ježíš 
je společným jménem Otce, Syna i Ducha 
svatého.

Nyní se zamyslíme nad tím, co to znamená 
pokřtění „ve jméno“ - „do jména“. Za 
jménem stojí samozřejmě osoba, které to 
jméno patří. Je-li někdo pokřtěn do jména 
nějaké osoby, znamená to, že je pokřtěn do 
této osoby, do jejího vlivu, kompetence i do 
její pravomoci. Ap. Pavel píše k Řím. 6,3 a Gal. 
3,27 o „pokřtění v Krista Ježíše“. Znamená to 
tedy, že při křtu „ve jméno Ježíš“ je člověk 
„vložen“ nebo „vnořen“ nebo „včleněn“ do 
Ježíše Krista. To je samozřejmě možné až po 
Kristově vzkříšení, kdy Ježíš Kristus působí 
v novém duchovním těle. ...

Pokračování tohoto zamýšlení bude uvedeno v 
následujícím čísle Nedělních listů.

Mgr.St.Kaczmarczyk

pokračování z předchozí strany

Na staré půdě se toho dá mnoho najít. 
Leží tam nepotřebné, dávno odložené věci. 
Nedávno mě při měření na jedné zapomenuté 
půdě základní školy, která byla kdysi 
klášterem, zaujala mušle ležící v hromadě 
střepů ze starých kachlových kamen. 
Rovněž mě zaujaly staré nástěnky z doby 
nedávno minulé a různá propagandistická 
hesla jako „Se Sovětským svazem na věčné 
časy“ a beznosá bysta Gottwalda. Mušli jsem 
si vzal domů. Nástěnky a bysta byly spíš 
k pousmání, asi ve škole mysleli na zadní 
vrátka - co kdyby se ještě někdy hodily?

Mušle v sobě měla otvory, jako by ji někdo 
nosil na krku. Později jsem se dozvěděl, že 
se jedná o mušli hřebenatku svatojakubskou, 
ze které si lidé udělali symbol poutníků, 
a kterou nosili poutníci, a podle všeho ji 
někteří ještě nosí.

Takže žádná stará školní pomůcka 

z přírodopisu, jak jsem si prvně myslel. 
Na půdě se skrýval kontrast dvou období 
staré budovy, kdy jedni lidé hledali Boha 
a druzí se ho snažili vymazat z lidských 
myslí. Proč ale skončila na půdě v hromadě 
střepů z kamen? To se asi nikdy nedozvíme. 
Nejspíš po válce, kdy zrušili klášter vedený 
německým řádem. Skončil klášter, a skončila 
také doba s červenými nástěnkami.

Lidé si dělají ze spousty věcí a míst různé 

cO se skrývá na staré půdě?

Nedělní listy 5. května 2013 8



symboly a myslí si, že jim pomůžou. Jsou 
ochotni jít dalekou cestu za Bohem na poutní 
místo. Putovat mnoho dní pěšky. Nebo jsou 
ochotni uzavřít se v klášterech, aby našli 
Boha. Když přijde jejich konec, neskončí 
taky někdy zapomenutí jako ta mušle?

Ježíš je tady a teď, dostupný v kteroukoliv 
dobu. Neskrývá se nám pouze na určitých 
místech. Není jen zavřený v kostele, klášterech 
a modlitebnách. Ani se neskrývá 
někde kolem náš v přestrojení. Je snad 
pro lidi nesrozumitelná jednoduchá 
zvěst o spasení? Namísto toho 
raději věří východním filozofiím a 
náboženstvím. Věří homeopatikům, 
józe, akupunktuře a dalším učením 
o vnitřní energii. Myslí si, že najdou 
sami sebe a že se tak vyléčí. Stejně 
tak jako na poutních místech. To vše 
mnohdy kombinují mezi sebou. Je to 
honba za větrem.

Když tak putujeme světem, 
nedělejme si falešné modly a naděje. 
Náš hřích je horší než nemoc, která 
může znamenat smrt, hřích ji znamená 
vždy. Většinu nemoci umíme 
léčit, ale odpuštění nám nikdo jiný 

nenabízí. Pokud budeme mít v životě Ježíše, 
neskončíme v prachu a zapomnění. Pokud 
budeme milovat jeho a ne svět, nebudeme se 
muset skrývat zavření před okolím za zdmi 
budov. Nebude nás tížit hřích. Budeme 
otevřeni pro druhé lidi, které tak můžeme 
k němu přivést.

Jaromír Fober

1,5 hrníčku ...  (5. Mojžíšova 32,14a)
6 …   (Jeremiáš 17,11a)
2 hrníčky …  (Soudců 14,18a)
4,5 hrníčku ...  (1. Královská 5,2)
2 hrníčky …  (1. Samuel 30,12a)
¾ hrníčku …  (1. Korintským 3,2)
2 hrníčky …  (Nahum 3,12)
1 hrn. sekaných … (4. Mojžíšova 17,23b)
špetka …  (3. Mojžíšova 2,13)
3 lžičky mleté ... (Jeremiáš 6,20)
1 prášek do pečiva
nápověda - žádná ingredience se do 
těsta nedává dvakrát. A pokud si nejste jistí, řešení je na straně 15 :-). 

Příprava
Vše krom sekaných mandlí důkladně promísíme a prohněteme, těsto rozetřeme na pečící 

papír, posypeme sekanými mandlemi a pečeme na plechu při 180 – 200 °C asi 40 – 60 min. 
Po vychladnutí nakrájíme na kostky.

pro chytré hlavy

recept na medOvý kOláč

nakreslila Magdaléna Sojková
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Crazy spring days (CSD) je už třetí 
víkendovka, kterou pro nás připravila Míša 
Chylová spolu s dalšími pomocníky. Konala 
se u nás ve sboru, v přístavbě ve dnech 26.-
28. 4. 2013. Tato akce byla na téma „Hasiči“. 
Když jsme se všichni, v počtu 30 mládežníků 
a dorosťáků, s nadšením setkali, zahráli jsme 
venku pár seznamovacích her a s kručícími 
břichy jsme se vydali na večeři. Celou 
přístavbou voněly hot-dogy . Najedeni  jsme 
šli na večerní program do sálku. Tam si pro 
nás připravil velmi zajímavý program hasič 
z Havířova, Martin Čajka. Měl to opravdu 
velmi dobře připravené, a mě nejvíc bavilo 
to, jak nám vyprávěl příběhy lidí, které 
zachránil :-) Po skončení programu jsme ještě 
nešli spát, i když někteří by už určitě rádi 
šli, ale čekala nás noční bojovka! Jednotlivé 
skupinky se vydaly až na Antoníček, kde po 
cestě musely plnit různé úkoly. Například: 
vytáhnout pětikorunu ze slizu,  přesvědčit 
sebevraha, který si chtěl podřezat žíly kvůli 
nešťastné lásce, po hmatu a pantomimě 
rozpoznat věci a nebo vytáhnout nějaký 
předmět ze dvou nádob - v jedné byly živé 
myšky a v druhé červi a kobylky. Úplně na 
konci museli „záchranáři“ najít člověka, 

který zapadl za strom, vyprostit ho a dát 
mu první pomoc, protože ten člověk měl 
zlomenou nohu, poraněnou ruku, byla mu 
zima, bolela ho hlava a měl žízeň. Všem 
skupinkách se podařilo zachránit člověka!

Ráno jsme se nasnídali a čekal nás další 
šílený den :-) Dopoledne jsme ve skupinkách 
dostali úkol, že si máme vymyslet nějakou 
krátkou scénku a nakreslit nějaké originální 
hasičské auto, ve kterém bude znak, jméno 
a motto skupinky. Toto jsme vytvářeli a 
nacvičovali až do oběda, který pro nás 
připravil a vlastně nám po celou dobu 
víkendovky vařil Tom Stanček se svými 
pomocníky. Po obědě jsme si mohli chvíli 
odpočinout, nebo si zahrát nějaké hry. 
Odpoledne byla další velká hra. Měli jsme 
si vyzkoušet, jaké to je, když čekáme na 
základně a volají nás k různým případům. 
Všechno bylo na čas, takže jsme se museli 
spěchat, abychom zachránili člověka 
v autě, který byl v bezvědomí; vynést 
člověka z místnosti, kde hořelo; pomoct 
člověku, který se dostal na strom a bál 
se seskočit dolů; přenést neplavce přes 
vodu či zhasnout svíčku vodní pistolkou. 
Jednou jsme až na místě určení zjistili, že 

ze života sboru

crazY sprinG daYs
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se jedná o planý poplach. Ale i takové 
věci se bohužel hasičům stávají. Po 
ukončení této aktivity jsme měli 
volný program. Někteří hráli venku 
míčové hry, někteří si uvnitř zahráli 
společenské hry a někteří zpívali a 
hráli na hudební nástroje. Po večeři nás 
mile překvapil programem pan farář 
Marcin Pilch, který si pro nás připravil 
téma „Hrdinství víry“. Když domluvil, 
přišlo na řadu vyhlášení z noční a velké 
hry. Budete se divit, ale vyhráli „Pomalí 
fajermani“ :-)). Potom následoval už 
volnější program, v rámci kterého jsme 
si mohli zatančit tanec z filmu „Slunce, 
seno, jahody“ :-) Trnky, brnky.  A ještě 
dva židovské tance, které se postupně 
zrychlovaly. Byla to ohromná sranda :-). 
Během tohoto pobytu jsme nacvičovali 
písně, se kterými jsme vystoupili v 
neděli na bohoslužbách. 

Vrcholem celého CSD byla možnost 
sledovat cvičení profesionálních hasičů 
u našeho kostela. Tuto akci si, myslím, 
všichni moc užili a já se už teď těším na 
další podobně šílenou víkendovku :-).

Daniela Humplíková

foto Jana Klusková
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Když ještě mluvil k zástupům, hle, venku stáli 
jeho matka a bratři a chtěli s ním mluvit.  Kdosi 
mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku 
a chtějí s tebou mluvit.“ On však tomu, kdo mu 
to říkal, odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou 
moji bratři?“ Ukázal rukou na své učedníky a 
řekl: „Hle, má matka a moji bratři. Neboť každý, 
kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj 
bratr, má sestra i matka.“ Mat 12, 46-50

Určitě nejsme žádné občanské sdružení, 
nějaký spolek nebo zájmová organizace. 
Proto se mně líbí, že pokaždé z kazatelny 
nás naši bratři faráři osloví: sestry a bratři. 
Neslyšíme žádné vážené dámy a pánové, 
přátelé a známí. Tak chci jen říct, abychom 
se také tak oslovovali všichni mezi sebou, 

bez věkového rozdílu, v kanceláři, před 
kostelem, ale i na jiných místech. Budu moc 
rád, když už neuslyším: paní účetní, pan 
Lipovský, pan farář, paní Šimandlová. Ale 
bez ostychu můžeme oslovovat všechny 
ze sboru: bratře Mirku, bratře faráři, sestro 
Novotná nebo tety z nedělky, dokonce i 
strejdové z nedělky. Ale také bratře seniore, 
dokonce i bratře synodní seniore!

Jsme také členy staršovstva tohoto sboru, 
máme zodpovědnost za vedení na dalších 
šest let.

Ať jsme tedy nejen jako Boží rodina, ale i 
jako bratři a sesty Ježíšovy církve.

Pavel Uhlář

ze staršovstva

Na prvním jednání nového staršovstva – 
v rámci roku 2013 již 3. jednání, proběhly 
následující volby. Volba kurátora sboru 
– zvolen Karel Labaj, náměstka kurátora – 
zvolen Zdeněk Kuboň, předsedy staršovstva 
– zvolen Karel Labaj a místopředsedy 
staršovstva, kterým se bez volby stal kazatel 
Marcin Pilch. Dále bylo odsouhlaseno, že 
se staršovstvo bude scházet vždy 2. úterý v 
měsíci od 18 hod.

4. jednání staršovstva – byla schválena 
účast náhradníků na jednáních staršovstva 
(s. Vlasty Maroszové a br. Stanislava 
Kaczmarczyka); ustanovení účetní sboru 
s. Gerykové Danuše a pokladníka sboru- s. 
Šmítové Evy. Abychom zajistili vertikální 
vazby mezi staršovstvem a ochotnými 
sborovníky sloužit v různých oblastech 
sborového života, zařadili se starší do 
pracovních skupin (týmů): misijní tým – 
Jaroslav Sabela; ekonomický tým – Zdeněk 

Kuboň a Adolf Kisza; hospodářský tým – 
Pavel Uhlář a Petr Chroboček; tým vedení 
mladé generace (VMG) – Radka Kotasová, 
Vanda Iwaszková a Tomáš Kaleta; tým 
křesťanská služba a kuchyň – Helena 
Cieslarová, Radka Kotasová a Vanda 
Iwaszková. 

5. jednání staršovstva – byla schválena 
výuka na klavír/kytaru/anglického jazyka 
v přístavbě, pod vedením br. Milana 
Kantora; bylo dohodnuto, že se náhradníci 
rovněž začlení do pracovních týmů: s Vlasta 
Maroszová – tým křesťanská služba a br. 
Stanislav Kaczmarczyk - tým pracovníků 
s dorostem a mládeží; schváleno obnovení 
posezení u kávy a čaje; plánuje se obnova 
sborových internetových stránek, montáž 
otočného plátna a projektoru do kostela, 
oprava dláždění před přístavbou.

ze zápisů zpracoval DH-NL

Vážení čtenáři, zahájili jsme novou rubriku - „ze staršovstva“. Rubriku vždy uvede někdo 
ze starších svým svědectvím nebo zamyšlením. 

Dále bychom vás v ní chtěli informovat o zásadních věcech, o kterých se na staršovstvu 
jedná. Jak jistě víte, podle církevních řádů je jednání staršovstva neveřejné. Není však v 
zájmu staršovstva projednávané věci tajit, ba naopak, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu 
a další podněty k diskuzi. 

ježíšOva rOdina

z jednání staršOvstva

Nedělní listy 5. května 2013 12



postopách Lukášova evangelia

uzdravení OchrnutéhO, lk 5, 17-26
Zázračná uzdravení. Lidoví léčitelé a 

všelijací psychotronici, biotronici a já nevím 
co. Po tom je poptávka. To má úspěch. 
Kdybychom si dali práci a vybrali si z 
Ježíšova příběhu právě příběhy, kde se děje 
něco, co my normální lidé nedovedeme 
pochopit, víc na to ukázali, asi bychom také 
měli úspěch. To přitahuje davy. Ukázat na 
Ježíše jako na toho nejlepšího léčitele – to by 
zabralo. Přidat trochu tajemna, něco málo 
cizích a zdánlivě odborných termínů a sem 
tam se ho pokusit napodobit. Stačí trochu 
znalostí lidské psychiky, umět manipulovat 
se slovy a s atmosférou. Vybuzené nadšení 
a očekávání s člověkem dovede dělat divy. 
Kostely by se zase začaly plnit, zprávy 
z církví by byly na prvních stranách 
Blesku, Nová by dělala reportáže z našich 
uzdravovacích bohoslužeb a vysílala je v 
hlavních časech. Bylo by to znamením, že 
„víra“ je zase v kurzu? Že přibývá věřících? 
Asi ne. Víra je o něčem jiném, než o takových 
zázracích. Ježíš nebyl kouzelník, ani léčitel – 
i když mnozí si ho s nimi pletli.

Když Ježíš někam přišel, začaly se kolem 
něj scházet davy. Jen do té doby ovšem, než 
skončil na kříži. Tam už to lidi nějak netáhlo. 
Kam se poděly najednou ty žasnoucí 
zástupy? To nás nutí trochu se ptát, co ty 
zástupy kolem Ježíše znamenají. Co vlastně 
od Ježíše čekají – a co čekat mají.

Nepochybně Ježíš mluvil tak, že to bylo 
zajímavé. Dovedl lidem promluvit k srdci, 
dovedl je oslovit. Na rozdíl od mnoha 
našich kázání asi dovedl mluvit o tom, co 
člověk skutečně potřeboval, co ho trápilo, 
na co hledal odpověď. Ježíš uměl mluvit 
srozumitelně, ti kdo ho poslouchali mu 
rozuměli – alespoň v tu chvíli. Stejně ale - 
kdo mu porozuměl úplně?

Se zástupy bývá problém – jako zrovna v 
tomhle příběhu: je jich tolik, že ani přede 
dveřmi nebylo hnutí. Jsou tak zaposlouchaní 
do Ježíšova kázání, že si nějak nevšimnou 
člověka, který potřebuje pomoc. Nezajímá 

je, možná se na něj dívají s výčitkou – co ty 
tu ještě děláš, neruš nás, my posloucháme. 
To je teď důležitější než ty. Neruš Mistra. 
Problém zástupů a davů je, že se v nich 
jednotlivec ztrácí. 

Jenže jedním ze zázraků, o kterém se v tom 
příběhu mluví, je to, že se přece jen najde 
někdo, kdo si i s tím ochrnutým dá práci, kdo 
se na něj nevykašle. Můžeme si tu dosadit 
práci Diakonie, Charity, Adry, Člověka v 
tísni – to jsou zázraky. Udělat něco pro ty, 
kterých si nikdo nevšímá. Dělat to, s čím se 
do povědomí světové veřejnosti nezapíšeme 
(však těch dobročinných organizací a 
pomáhajících jednotlivců je mnohem víc a 
my je neznáme, ani jejich důležitou práci - 
na rozdíl od naprosto nedůležitých detailů 
intimního života kdejaké herečky). Odměna 
a popularita je za to nečeká. Spíš překážky.

Máme zdůrazněno – byli čtyři. Čtyři proti 
zástupu. To není mnoho. Zástup posluchačů 
a vedle toho čtyři jedinci, „nosiči“, aktivisté. 
Zástup těch co poslouchají – ale vedle toho 
čtyři, kteří pochopili. To není velké číslo – ale 
dovede velké divy. S trochou nápaditosti, 
odvahy i drzosti dosáhnou toho, co chtějí, 
co může být velkou šancí. Aby se ochrnutý 
dostal k Ježíši.

Ježíš viděl jejich víru. Tak tohle je víra. 
Sebrat partu lidí, naložit vozíčkáře a když se 
to nedá jinak, tak holt udělat do střechy díru. 
Vím, že ten člověk Ježíše potřebuje, že Ježíš 
může pomoci. A tak o tom nepřemýšlím, 
ale dělám. Nečekám na zázrak, ale vezmu 

pokračování na další straně
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krumpáč a prokopu díru do střechy, 
postavím bezbariérový nájezd, nebo 
hospic, uvařím polévku bezdomovcům. 
Víra vyživovaná a posilovaná nadějným 
očekáváním, že se Ježíš k našemu dílu nějak 
přidá. Že ho dokončí. Že dělat to má smysl 
právě kvůli němu. Ale aby Ježíš mohl něco 
udělat, my musíme k němu otevřít cestu 
druhým. Když chci hladovějícím přiblížit 
Krista, musím jim dát nejdřív najíst. Někdy 
je to dokonce to jediné, co mohu udělat. To 
je víra, ukazuje Ježíš. 

A teď přijde vrchol celého příběhu. „Synu, 
odpouštějí se ti hříchy“, říká Ježíš. To je 
vše? Kvůli tomu všechna ta práce? Tohle 
ti čtyři čekali? Tohle trápí ochrnutého? 
Odpuštění hříchů. Představme si tu situaci 
– nevyléčitelná choroba a někdo přijde a 
řekne: „odpouštějí se ti hříchy.“ Situace volá 
po něčem víc, po zázraku, po uzdravení 
chromých nohou – ne po nějaké laciné útěše! 
Možná že ti čtyři věrní aktivisté skutečně 
čekali něco jiného – ale Ježíš vždycky 
narušoval naše představy a očekávání. A tak 
tady jako by říkal: „člověče, ty potřebuješ 
v prvé řadě odpuštění.“ Nejdřív potřebuje 
postavit na nohy tvůj narušený vztah k 
Bohu a lidem. Celý život jsi byl v zajetí, 
užíral ses závistí k těm šťastnějším, kteří 
mohou chodit. Snad jsi i na Boha zanevřel 
– vždyť dopustil, že z tebe je mrzák. Zavřel 
ses do sebe, od nikoho už nic nečekáš. Lidé 
okolo se na tebe dívají skrz prsty. Je ti z tebe 
samotného špatně. Všechny mosty, které tě 
ještě vázaly k Bohu a lidem, jsou strženy. To 
nejdůležitější pro tebe nejsou ochrnuté nohy, 
ale ochrnuté vztahy. Ochrnutá duše. Proto 
především: „synu, odpouštějí se ti hříchy.“ 
Odteď žij svobodně. Bůh je na tvé straně, i 
když tomu mnoho věcí zdánlivě odporuje, 
i když třeba ty sám tomu odporuješ. Buď 
zase svobodný od své nemoci. A jestli máte 
důvěru, že mohu uzdravit tvé nohy, tak 
mějte ještě větší důvěru, že mohu uzdravit 
celý tvůj život.

Takové uzdravení - to je pravý zázrak. 
Jenže slabá víra ho nedovede ocenit. Slabá 
víra potřebuje nějakou berličku, něco, na 
co se dá sáhnout, co se dá vyfotografovat, 

zdokumentovat. Jako nevěřící Tomáš, když 
si chce sáhnout do ran vzkříšeného Krista. 
Jako zástupy, které chodí za Ježíšem na 
čumendu – co se zase bude dít za divy. Nebo 
jako zákoníci – ti prozměnu nevěří, že Ježíš 
může něco takového slibovat a dávat. Vždyť 
dávat odpuštění může pouze Bůh.

A tak pro nevěřící Tomáše, zákoníky i 
zástupy tu Ježíš přidá znamení. Nikoli 
zázrak, ale znamení. Vstaň, vezmi své 
lože a jdi domů. Znamení, které nás má 
odkázat zpátky k tomu zázraku odpuštění, 
uzdravení vztahů, uzdravení duše. 
Znamení, které pouze doplní a zviditelní to 
uzdravení nejdůležitější. Ježíš je skutečně 
lékař, léčitel. Jenže jeho specializace nejsou 
choroby pohybového ústrojí, ani choroby 
mozku a jiných tkání. (Ne že by až tam jeho 
moc nesahala, ale kvůli tomu nepřišel.) 
V příběhu o celníkovi Lévim je řečeno 
jasně, o jaké nemoci Ježíšovi jde. Nikdo 
tam nemocný není, přesto potřebují lékaře. 
Celníci a jiní hříšníci.

A mezi nimi také my – se svými ochrnutými 
vztahy. Se svou slepotou, která nevidí 
bližního. Se svou hluchotou, která neslyší 
křik potřebných. Se svým šílenstvím a 
démonií, které se staví proti Bohu a chtějí být 
neomezenými pány nad světem a životem. 
To jsou choroby, které Ježíš přišel uzdravit. 
Stačí mu dát důvěru. Spolehnout se, že jeho 
moc sahá právě tam, kde žádný jiný léčitel 
nic nesvede. Moc, která nás může postavit 
zase na nohy, až z toho budeme žasnout.

s použitím kázání Martina Féra, ČCE Růžďka,  
DH-NL

pokračování z předchozí strany
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Tajenka k receptu na medový koláč: 
máslo, vejce, med, hladká mouka, hrozinky, mléko, fíky, mandle, sůl, skořice.

co nás čeká
Srdečně Vás zveme na Svatodušní 

bohoslužby s vaječinou - v pondělí 20. 5. od 
17 hod. Vajíčka a chleba s sebou!

Registrujte své děti na prázdninové tábory: 
příměstský tábor (19. - 23. 8.), tábor pro 
starší školní děti - na Gírové (19. - 26. 7.) a 
tábor pro mladší školní děti Pod Lípou (22. 
- 26. 7.), více informací ve sborové kanceláři.

Konference - Bible pod palbou, vede Dirk 
Jongkind, ve sborovém centru SCEAV 
Hutník v Třinci, 25. 5. ve 14 - 15.30 hod.

Vyuka židovských tanců pro ženy a 
dívky - sborové centrum Hutník v Třinci, 
začátečníci 17. 5. 16 - 21 hod., pokročilí 18. 5. 
9 - 16 hod., cena 150 Kč, registrace do 13. 5. 
na kostkova.trinec@sceav.cz

Kurzy přípravy na manželství - vždy ve 
čtvrtek 2. - 30. 5. v 18 hod., více na www.
kurzy.sceav.cz.

Sborový den Na Rozvoji na téma 
„manželství a vztahy“ - 2. 6. - s programem 
pro všechny generace.

18 - 24 hod.

Základní informace a pravidla inzerce
Inzeráty je možno podávat písemně u stánku NL nebo zasílat na e-mailovou adresu redakce (níže). 

Nezapomeňte uvést svůj kontakt. Běžné textové inzeráty jsou ZDARMA! Grafický inzerát 100,-Kč.

inzerce

n a b í z í m 
dorty k 
r ů z n ý m 
příležitostem, 
s marcipánem 
i bez. Tel. 
723277583 / 
7 3 4 7 6 5 7 5 9 
w w w . b i t l s .
rajce.idnes.cz/
dortovnica. 

Firma „polygrafická výroba“ si Vám 
dovoluje nabídnout levné, kvalitní a 
rychlé zhotovení veškerých tiskovin 
- od vizitek, samolepek až po plakáty 
apod. Tel.: 608 883 229.

nerozumíte změnám v důchodovém 
systému? potřebujete poradit s 
životním pojištěním nebo sjednat 

povinné ručení k vašemu automobilu? 
Ráda si s vámi dohodnu schůzku, 
specializuji se na pojišťovnu Allianz. 
Silvie Kiszová - 605 573 164

výuka hry na hudební nástroje a 
čtení z bible: od 1.5. budou v přístavbě 
Na Rozvoji probíhat tyto vzdělávací 
bezplatné programy 1 x týdně po 1 
hodině: Kytara – klasicky, Kytara – 
doprovodná, Klavír (klávesy) – klasicky, 
Klavír (kl.) – akordy + melodie, Klavír 
(kl.) – pouze akordy, Čtení Bible s 
kytarou. Určeno: Pro každého, i nečleny 
církve. Čas: Po domluvě, buď každé 
pondělí dopoledne nebo každé útery 
odpol. 1 hodina. Přihlášky, kontakt: ing. 
Kantor Milan, 721 109 841, kantormi@
seznam.cz. 
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informace o sboru
Evangelický sbor a.v. ČCE,
Nám. Dr. M. Luthera 1, 737 01  Český Těšín
telefon: 558 745 191
číslo účtu: 1725496319/0800
e-mail: info@ccectesin.cz
web: www.ccectesin.cz
farář sboru: Mgr. Marcin Pilch
úřední hodiny: Po-Čt 9–12h., Pá 14-17h.
Mimo tuto dobu dle dohody s farářem.
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Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
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Jana Humplíková (JH), Radka Kotasová 
(RK), David Harok (DH), M. Schulhauser 
(MSCH), L.Smyčková (LS).
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www.ccectesin.cz Evangelický sbor a.v. ČCE v Českém Těšíně
www.narozvoji.ic.cz zvukové nahrávky kázaní
www.narozvoji.wz.cz fotky z akcí sboru Na Rozvoji

www.vericidite.estranky.cz stránky věnované výchově dětí a vyplnění jejich volného času 
aktivitami spojenými s vírou v Ježíše Krista.

www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...
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