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7.	ročník

Slovo editora
Vážení čtenáři, právě se Vám dostává do 

rukou dubnové číslo Nedělních listů.
Minulý měsíc jsme začali rozbor svátostí. 

Věnovali jsme se Křtu, tentokrát Vás čeká 
zamyšlení na téma Večeře Páně. K tomuto 
tématu se nám také vyjádřily děti z nedělní 
školy formou ankety.

Ve velikonočním výtisku se nedá ani nic 
jiného očekávat než zamýšlení nad obětí 
Ježíše Krista. Chceme se v tomto čísle 
zabývat trochu faktickými věcmi. Všichni 
víme, že ukřižování je bolestivá smrt, ale 
dochází nám při čtení Bible, jak skutečně 
bolestivá je? Jistě jste si někdy přivřeli ruku 
do dveří, je to bolest, až se Vám zatmí před 
očima, a co teprve, kdyby Vám někdo ruku 
probodl hřebem tlustým jako malíček a 
dlouhým tak dvacet centimetrů. Nikdo z 
nás si tu bolest nedokáže představit. Přesto 
si myslím, že pojem ukřižování se stává 
jakousi frází a už nám uniká s jakou bolestí a 
utrpením je spojené.

Proto se, prosím, nedivte, že je v tomto 
čísle moc krve a moc bolesti. Měli bychom si 
ji připomínat nejen o Velikonocích, ale vždy, 
když nás svádí pokušitel k hříchu, který byl 
touto bolestí vykoupený.

David Harok

pokračování na další straně

Umývání nohoU

„...Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, 
ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za 
mnohé.“ Marek 10, 45

Ježíš myje učedníkům nohy (Jan 13;1 – 
15). Kdoví, co všechno se promítá v jeho 
hlavě, když odkládá svrchní šat, bere lněné 
plátno, kterým se přepásá a pak jednomu za 
druhým pečlivě omývá nohy. Zdatní rybáři 
Ondřej, Petrův bratr, Jakub a Jan, synové 
starého Zebedea, které kdysi oslovil na břehu 
Genezaretského jezera. Unese jejich víra to, 
co se již brzy odehraje na popravčím pahorku 
za Jeruzalémskými hradbami? Pak je tam 
Filip a Bartoloměj a taky trochu nedůvěřivý 
Tomáš, který již brzy podstoupí zkoušku 
víry. Matouš, kterému setkání s Kristem 
zcela proměnilo hodnotová měřítka, opustil 
svou celnici a jisté příjmy z tučných úplatků 
a vydal se na nezajištěnou dráhu učednictví. 
Jakub, syn Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský 
a také Jidáš Iškariotský. O Jidášovi zde čteme, 
že když Ježíš umýval jeho nohy, už věděl, 
že jej zradí. Jaké to asi je posloužit tomu, o 
kom vím, že mě jednou prodá a možná bude 
příčinou počátku velkého utrpení, které 
nakonec dolehne i na něj? 

Něco podobného možná prožívali vězňové 
v bývalých koncentračních táborech za 
nacistického Německa, anebo ruští i zahraniční 
zajatci odvlečení do sovětských Gulagů. 
Mnozí z nich snášeli podobná trápení. Nad 
jejich krutými osudy se zamýšlel například 
ruský spisovatel Alexandr Solženicyn. Mnozí 
z nich sloužili věrně svým věznitelům, za 
což později sklidili nezaslouženou odměnu, 
mnozí z nich už se nikdy nevrátili zpět. Ježíš 
s velikou láskou slouží i zrádci, dokonce i 
vrahům, když volá z kříže: „Otče, odpust jim, 
neboť nevědí, co činí.“ Ježíš jim chce „prokázat 
svou lásku až do konce“. Ježíš provádí své 

učedníky praktickou školou lásky. Ježíš řekl: 
„Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším 
služebníkem; a kdo se mezi vámi chce stát prvním, 
buď otrokem všech.“(Mar 10;43 – 44). 

Tuto zvláštní matematiku pochopila 
matka Tereza, když v r. 1948 odešla z 
kláštera, odložila hábit a přihlásila se do 
ošetřovatelského kurzu, aby mohla odejít 
sloužit těm nejpotřebnějším a nejchudším 
lidem v Indii. V r. 1950 už přijímá prvních 
10 sester a zakládá nový řád, který nazve 
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pokračování z předchozí strany

“Misionářky lásky“. V 90. letech již měl 
tento řád na 3 500 sester na 445 místech v 95 
zemích. Tato prostá žena pochopila a začala 
žít to, co řekl Ježíš svým učedníkům: „Syn 
člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ Láska 
pro tyto sestry není a nebyla jen slovem bez 
obsahu, ale všední žitou realitou. Je zapotřebí, 
abychom si i my položili nepříjemnou 
otázku: Když říkáme, že milujeme, 
vydáváme se opravdu cele? Není to spíš tak, 
že chceme milovat, ale nechceme trpět? Jen 
opravdová láska a vydanost snižuje práh 
naší choulostivosti. Takovou lásku spojenou 
s obětí potom přijímá a proměňuje v radost 
sám Pán. 

Některým věcem ve svém životě nemusíme 
porozumět ihned. Když přijde při umývání 
nohou na řadu Šimon Petr, slyšíme najednou 
velké protesty. „Pane, Ty mi chceš mýt nohy? 
Nikdy mi nebudeš mýt nohy!“ (Jan 13;6,8a) Petr 
se bouří, ano, viděl už Ježíše dělat ledacos, 
uzdravovat nemocné, vymítat démony, 
dokonce chodit po vodě, ale proč se najednou 
jejich Pán zaobírá jejich špinavýma nohama? 
Ne, ne, to nemůže být pravda, to bychom 
měli dělat my, ne On!  Netrpíme někdy 
podobnými zkreslenými představami o tom, 
co by měl Ježíš v našem životě vlastně dělat? 
Podobně jako Petr se někdy zoufale bráníme 
- to ne já, ale ti druzí potřebují očistit své 
nohy, své svědomí, své srdce, ale my? My už 
jsme toho přece s Pánem tolik prožili, už jsme 
toho tolik viděli, proč bychom se zase měli 
vracet k nějakému mytí nohou, v duchovním 
významu – vyznávat svá selhání a hříchy. 
Dobře se zaposlouchejme do Ježíšovy 
odpovědi Petrovi: „Jestliže tě neumyji, nebudeš 
mít se mnou podíl.“(Jan 13;8b) Umýt znamená 
očistit a jistě teď Ježíš nehovoří pouze o 
odstraňování pouličního prachu z nohou. 
Jinak by mu neřekl: „Co já činím, nyní nechápeš, 
potom však to pochopíš.“ (Jan 13;7b) 

Mistr svým učedníkům ukazuje 
přinejmenším na dvě důležité věci: Za 
prvé všichni, to znamená učedníci, faráři i 
teologové a ctihodní profesoři i ten neznámý 
bezdomovec, kterému se někdy raději 
vyhneme ze strachu, že po nás zase bude chtít 

peníze, já i ty potřebujeme projít očištěním. Jde 
o rozhodnutí, ano, Pane, i já potřebuji, aby ses 
ke mně sklonil, nikdo z nás není tak dobrý a 
samospravedlivý, že by si to nějak teologicky 
zdůvodnil, třeba i s pěkným křesťanským 
nátěrem jako Petr, když řekl: „Nikdy mi 
nebudeš mýt nohy.“ V jedné mládežnické 
písni se o tom zpívá takto: „Mistře ne nohy 
mé jsou tuze špinavé, ruka tvá je přesvatá, 
ať se jich nedotkne, Mistře ne, přece ne, no 
to je zhola nemožné, nohy mé jsou ruky tvé 
zcela nehodné.“ „To se přece nehodí, aby 
ten, který je po tři roky vyučoval a kterého 
si všichni váží, myl nohy. Taková duchovní 
kapacita a teď bude dělat takovou podřadnou 
práci? Kdyby to třeba udělal jenom jednou, 
jednomu z nich by symbolicky umyl nohy, 
tak ještě možná, ale on pokorně přistupuje 
od jednoho k druhému a nepřestane, dokud 
své dílo nedokončí, dokud „neprokáže svou 
lásku k nim až do konce“. To, co Ježíš koná, 
má i duchovní rozměr. V té písni se o tom 
také zpívá: „Vstal a myl nohy svým druhům 
unaveným, službu tak povýšil na poslání. 
Vstal a myl nohy svým druhům unaveným, 
kázal jim beze slov kázání.“ Ježíš káže, bere 
čisté lněné plátno a čistou vodu a pak do 
svých čistých rukou s láskou bere špinavé 
nohy učedníků, podobným způsobem chce 
naložit i se špínou, která ulpěla na našem 
životě, s našimi hříchy. 

Dovolit Ježíši, aby nám umyl nohy, 
znamená pokořit se a vyznat: „Ano, i já 
Pane potřebuji tvé odpuštění, potřebuji, 
abys mne očistil. Chci být tvým učedníkem, 
umyj i mne.“ Tak jako Ježíš posloužil nám, 
máme i my jeden druhému sloužit. „Musíme 
milovat, až to bolí! Nestačí říci: „Miluji.“ 
Musíme tuto lásku vložit do konkrétních 
skutků,“ pověděla Matka Tereza. To není 
vždycky snadné, ale dává to našemu životu 
smysl a osvobozuje nás to od sebe sama, od 
našeho sobeckého „já“. Abychom toho byli 
schopni, musíme si nejprve nechat posloužit, 
pokud se nedovedeme pokořit před Kristem, 
nedovedeme se pokořit ani před těmi, ke 
kterým nás pošle. 

Nechme si tedy Ježíšem umýt nohy...

Radovan Rosický, Krnov
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anketa

téma

Vzpomínám si, že když jsem 
byl ještě malý kluk, byla pro 
mne večeře Páně něčím velmi 
tajemným. V našem sboru se 
zpravidla konala brzy ráno ještě 
před zahájením bohoslužeb a účastnili 
se jí pouze lidé od určitého věku. Někdo 
by mohl říci: Setkání pro privilegované. 
Později, po konfirmaci, jsem se večeře Páně 
začal účastnit také, ale 
popravdě řečeno neměl 
jsem moc jasno v tom, 
jak ji co nejlépe prožít. 
Z konfirmačního cvičení 
jsem si pamatoval, 
že bychom k večeři 
měli přistupovat s 
vážností, minimálně 
čtyřikrát ročně, ale ne 
zas tak často, aby se z 
toho stala rutina, měli 
bychom před tím dát 
do pořádku svůj vztah s 
Bohem a blízkými lidmi 
a doporučoval se také 
alespoň krátký půst. V 
dějinách církve různí 
lidé chápali význam 
večeře Páně různě. A 
i dnes je to podobné. 
Myslím, že jedním z 
největších omylů je 
chápat večeři Páně spolu 
se křtem nebo návštěvou 
kostela jako předplatné, 
či vstupenku pro vstup 
do nebe. Pokusím se 
alespoň stručně vyjádřit, 

jaký hlavní význam pro mě má večeře Páně.
Apoštol Pavel v 1. listu Korintským 11:23 – 

26 píše: Já jsem přijal od Pána, co jsem vám 
také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl 

zrazen, vzal chléb, vzdal 
díky, lámal jej a řekl: 
„Toto jest mé tělo, které 
se za vás vydává; to 
čiňte na mou památku.“ 
Stejně vzal po večeři 
i kalich a řekl: „Tento 
kalich je nová smlouva, 
zpečetěná mou krví: to 
čiňte, kdykoli budete 
píti, na mou památku.“  
Kdykoli tedy jíte tento 
chléb a pijete tento 
kalich, zvěstujete smrt 
Páně, dokud on nepřijde.  

Ve výše uvedeném 
textu je dvakrát napsáno: 
to čiňte na mou památku. 
Na památku smrti Pána 
Ježíše Krista. Proč Ježíš 
zemřel? A kdo a proč 
by si to měl připomínat? 
Zemřel, abych nemusel 
zemřít já a ty. V Bibli se 
píše, že všichni lidé jsou 
hříšnici, kteří se provinili 
proti Božímu zákonu. 

V první reakci asi 

Po křtu, který byl předmětem 
našeho zájmu v březnovém čísle 
Nedělních listů pokračujeme tento 
měsíc v pořadí druhou a zároveň 
poslední svátostí, večeří Páně.

večeře Páně

Na otázku: „Co je to večeře Páně?“ 
jsme se ptali našich nejmladších 
sborovníků - členů nedělní školy. 
Dostali jsme násleující odpovědi.

 - speciální večeře
 - andělská večeře
 - poslední večeře Ježíše s učedníky
 - Bůh obědvá s anděly
 - dává se víno a chlebíček
 - je to od Pána Ježíše krev a tělo
 - víno je Pána Boha krev a perník je 

jeho tělo
 - všichni se scházejí ke společné 

večeři
 - dává se dospělým nebo babičkám
 - všichni si tam kleknou a jí víno a 

oplatky
 - děti to nesmí, protože je to alkohol 
 - můžou i děti, ale ne víno
 - aby si připoměli, že PJ umřel na 

kříži
 - aby nám očistil hříchy
 - oslavujeme PJ, že nám požehnal 

jídlo a že se peče beránek a že půjdeme 
do nebe

 - nevím, mně to mamka neříkala
pokračování na další straně
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Narodil se v Jesenici u Prahy v chudé 
rodině. V roce 1397 dosáhl bakalářského 
titulu na pražské artistické fakultě a roku 
1408 se stal mistrem svobodných umění. 
Mezitím asi vyučoval na městských školách. 
Později ještě studoval práva a získal doktorát 
práv na universitě v italské Bologni. Jako 
znalec práva a přítel Jana Husa obhajoval 
Kutnohorský dekret a rovněž se ujal pře 
svého přítele Husa jako jeho obhájce. 

Jan z Jesenice se kvůli svému angažmá v 
Husův prospěch nevyhnul zajetí a věznění v 
Italii, dvakrát se mu však povedlo dostat se 

na svobodu. Stejně jako Hus byl předvolán 
na kostnický koncil, tohoto příkazu ale 
neuposlechl. Přesto se tajně vydal do 
Kostnice za Husem, ten jej však přemluvil k 
rychlému návratu domů. Kvůli Jesenicovu 
pobytu v hlavním městě českého království 
byl po Husově smrti nad Prahou vyhlášen 
interdikt. Po vypuknutí husitské revoluce 
vystupoval Jan z Jesenice proti radikálům. 
Byl zajat a uvězněn šlechticem Oldřichem 
z Rožmberka, patrně na Českém Krumlově. 
Zemřel v hladomorně roku 1419 či 1420.

MCH-NL

naši reformátoři

Jan Z JeSeniCe

mnoho lidí namítne: Já nejsem žádný 
hříšník, nic zlého jsem neudělal a proti 
žádnému Bohu jsem se neprovinil, vždyť 
jsem ho nikdy neviděl a nějaký jeho zákon 
ani neznám. Ale pokud i 
ten největší ateista bude 
k sobě upřímný, určitě 
si vzpomene na nějakou 
situaci ze svého života, 
kdy udělal něco, z čeho 
jej obviňovalo svědomí. 
Možná nezná Boží zákon, 
ale Bible nás učí, že to co 
zákon požaduje, máme 
napsáno ve svém srdci a 
dosvědčuje to naše svědomí, poněvadž naše 
myšlenky nás jednou obviňují a jednou hájí. 
(list Římanům: 2;15). Každý člověk tedy 
jednou před Bohem bude muset uznat slova 
Písma o tom, že nebyl schopen dodržet Jeho 
spravedlivý zákon. 

Bůh však nabídnul řešení. Sám poskytnul 
výkupné v podobě svého Syna Ježíše Krista, 
který na sobě nechal vykonat trest smrti za 
lidská provinění. Toto řešení dal Bůh veřejně 
na vědomí celému světu a ustanovil jej jako 
jedinou možnost, jak se člověk může stát 
spravedlivým a zbavit se svého provinění 
před Bohem. Kdo tuto nabídku přijme, 
může se radovat z toho, že jeho život po 

fyzické smrti bude pokračovat v nebeském 
království. 

A dostáváme se k odpovědi na otázku 
kdo a proč by si měl památku smrti Pána 
Ježíše připomínat. Ten, kdo vírou přijme, 

že Pán Ježíš zemřel i 
za jeho provinění. Kdo 
Pána Ježíše nepřijal, 
není znovuzrozeným 
křesťanem, nemá si co 
připomínat a pokud 
přistupuje k večeři Páně, jí 
a pije ke svému vlastnímu 
odsouzení (1. Kor. 11:29).

Uznání svého provinění 
před Bohem a přijetí Ježíše 
Krista za svého Spasitele 

se neděje fyzickým podpisem smlouvy, 
či něčím podobným, jak jsme zvyklí z 
praktického života. Tento akt se děje vírou a 
vyznává se ústy. Dalším vnějším znamením 
pak je křest, kdy stvrzujeme, že s Kristovou 
smrtí zemřel náš starý hříšný člověk a s 
Kristovým zmrtvýchvstáním vstal nový 
člověk. Večeře Páně, jako druhá ze svátostí, 
je dalším fyzickým veřejným vyznáním, 
že věříme v moc Kristovy zástupné oběti, 
zvěstujeme smrt Páně (1. Kor. 11:26). 

Lukáš Szromek,  
Autor je vedoucím mládeže v Komorní Lhotce. 

pokračování z předchozí strany



5	 1.	dubna	2012	 Nedělní	listy

rozhovor

pokračování na další straně

... S Pavlem ZoUlem

mohl byste stručně v několika 
větách představit organizaci operation 
mobilisation (om)? 

Operation Mobilization, dále jen OM,  
je mezinárodní misijní organizace, která 
pomáhá církvím naplnit „Velké poslání“.  
Za více než padesát let své existence se 
její pobočky etablovaly ve více než 110 
zemích světa a počet současných misijních 
pracovníků dosáhl čísla 6100. Vznikla 
rozsáhlá síť spolupracujících poboček a 
církví, která umožňuje rozšířit známost 
evangelia doslova do všech koutů světa. 

kolik misionářů máte a kde slouží? 
Jako každá organizace i OM si vede 

statistiky, ale spíše směrem kolik lidí ve 
kterém sektoru světa je misijně zapojeno ať 
už krátkodobě anebo dlouhodobě. Doufám, 
že i následující přehled bude pro čtenáře 
zajímavý: Afrika 427, EAP 354, Evropa 787, 
Indie 28, mezinárodní administrativa 129, 
Latinská Amerika 138, Střední Východ 348, 
Severní Amerika 262, Loď Logos Hope 396, 
Západní Asie 267.  

dozvěděl jsem se, že je možné připojit 
se k misii na krátkou dobu (několik týdnů 
až měsíců), na dlouhou dobu (měsíce až 
roky) nebo jako profesionální misionář. 
Skutečně mě překvapilo, že je u om možné 
připojit se k misii i na několik týdnů. 
vždy jsem měl za to, že misie je poslání 
na celý život. věřím, že toto může přimět 

spoustu lidí si misii v praxi vyzkoušet. Jak 
náročná je administrativa okolo zařizování 
krátkodobé misie? 

Krátkodobá misie s OM je něco, co já 
osobně nazývám „bezpečný způsob“ 
testování svého místa v Božím plánu. Jinými 
slovy – během krátkodobé misie si každý 
účastník může otestovat svoje povolání 
do misie. Je mnoho současných misionářů 
ve světě, kteří se právě na krátkodobé 
misii rozhodli podřídit svůj život misii 
celoživotně. Skutečností ale zůstává, že i ti, 
kteří si na takové krátkodobé misii uvědomí, 
že to není to, co si mysleli, jsou i tak 
obohaceni o zkušenost, kterou pak mohou 
uplatnit ve svém sboru. A nyní k náročnosti 
administrativy: krátkodobá misie ve většině 
případů není nic administrativně  složitého 
a kromě doporučení sboru a dobrého zdraví 
se ostatní podmínky dají srovnat s turistikou, 
co se administrativy týká.  

Pokud se chce člověk stát misionářem, 
musí mít za sebou přátelé a sbor, který 
bude jeho misii finančně podporovat nebo 
to zařídí vaše organizace? 

Začnu asi tak, že uvedu na pravou míru 
logiku misie. Misie je zodpovědností církve 
a ne misijní organizace. Církev misionáře 
vysílá do konkrétní misie, církev a přátelé za 
ním stojí finančně a modlitebně. Církev pak 
po ukončení misie přijímá misionáře zpět 

Pavel Zoul je ženatý s manželkou Drahuškou se kterou mají dva syny. V roce 
1987 se setkal v Maďarsku s misijním týmem Operation Mobilisation a to změnilo 
směr jeho života. V následujících letech se s manželkou připojili k tajné práci OM 
v Čechách a v kempech kolem Balatonu, kam přijíždělo mnoho Čechů na svoji 
dovolenou. Od roku 1990 do 2000 pracoval jako manžer misijní tréninkové školy OM (MTS), od 
roku 2000 do 2003 jako office manager OM Česká republika a od roku 2003 je ředitelem OM Česká 
republika.

OM Česká republika je jednou z poboček mezinárodní misijní organizace Operation Mobilisation, 
která působí ve více než 110 zemích světa.

Jako partner církve motivuje a pomáhá při vysílání a zapojení českých křesťanů do místní i světové 
misie a podílí se na zakládání nových sborů. Organizace OM je tu proto, aby pomohla církvi naplnit 
její poslání evangelizace světa (Matouš 28, 18-20).



Nedělní	listy	 1.	dubna	2012	 6

pokračování z předchozí strany

a pomáhá mu zařadit se do života a sboru. 
Existuje skvělá kniha, která tyto procesy 
popisuje, napsal ji Near Pirolo a jmenuje se 
„Pošli a pomáhej“. A jakou roli hraje misijní 
organizace? Dnešní svět je velice odlišný 
od dob apoštola Pavla, který si zabalil svoje 
věci a vydal se na cesty po tehdejším světě. 
Pavel nepotřeboval víza, nepotřeboval 
být zaměstnán a pojištěn a nepotřeboval 
mnoho dalších věcí, které dnes řadíme do 
kategorie logistika misie. OM se svými 
více než padesáti lety zkušeností z oblasti 
logistiky pomůže církvi misionáře vyslat do 
destinace, kam je povolán a nejen to. Stará se, 
aby se k němu dostaly finance potřebné pro 
život a službu, pomáhá mu v dané destinaci 
úspěšně sloužit – zapojit se efektivně do 
misie a poskytuje průběžné vzdělávání v 
oblasti misie. OM také misionáře připraví 
duchovně i prakticky, aby zvládli přechod 
ze své do cizí kultury a po ukončení mise 
zpět. 

někdy trpím pocitem, že stejně nic 
neumím a že bych tedy neměl v zahraničí 
čím sloužit. Je zapotřebí mít nějakou 
specializaci, umět nějaké řemeslo nebo mít 
vzdělání s určitým zaměřením, abych tam 
byl užitečný? 

Často je pojem “misionář“ spojován s 
někým, kdo se prodírá pralesem, aby v něm 
objevil nové divoké kmeny, kterým bude 
zvěstovat evangelium. I dnes jsou na naší 
zemi taková místa, ale většina naší planety 
je již civilizovaná a způsob komunikace 
evangelia je velmi rozmanitý. Vždy jde 
o to říci lidem o spasení v Ježíši Kristu, 
ale způsob, jak předat lidem tuto skvělou 
zprávu je to, čím je potřebné se zabývat. 
Dnes mluvíme o holistickém přístupu k 
misii, což v překladu znamená, že lidé mají i 
jiné potřeby, než duchovní a často praktická 
pomoc člověku v jeho nouzi je cesta k jeho 
srdci a otevření se evangeliu.  Ježíš se také 
staral o praktické potřeby lidí a pak jim 
mluvil o Království. 

Dovolte mi vyprávět krátký příběh, který 
ilustruje to, co jsem právě řekl:  Do jedné 
domorodé vesnice v Africe přijel misionář 

– lékař, který dostal povolení od místního 
náčelníka kmene, aby se zdravotně staral o 
jeho lidi s podmínkou, že nikomu nebude 
mluvit o své víře. Náčelník mu dokonce 
mezi čtyřma očima řekl, že ví, proč přišel, 
aby odvrátil jeho lidi od jejich bohů a že ho 
bude pečlivě každý den sledovat. Jestli zjistí, 
že jim říká o Ježíši, zabije ho. Přidělil lékaři 
chýši naproti své a denně ho pozoroval, 
když k němu přicházeli lidé na ošetření. 
Po roce, když náčelník viděl, jak se lékař o 
jeho lidi stará za ním přišel se slovy: „Viděl 
jsem, že ti opravdu jde o moje lidi, řekni 
nám něco o svém Bohu.“ Dnešní misie je 
otevřená pro většinu profesí, které vás jen 
napadnou. Nejlepší ilustrace potřeb různých 
profesí, aby mohla misie fungovat je asi OM 
loď „Logos Hope“. Aby mohla tato misie 
fungovat, je potřeba mít na lodi od kapitána 
a lodní důstojníky po učitelky, kadeřnice, 
fotografy, administrativní pracovníky,  
pekaře a tak dále mnoho dalších profesí. To 
je dnešní misie a uplatnění v ní najdou téměř 
všichni. 

Určitě nejsem sám, kdo má z misie strach 
i proto, že je to určité useknutí všech věcí 
tady v čr – rodina, práce, atd. dejme tomu, 
že se vrátím po roce z misijní služby zpět. 
Jak tento proces běžně pobíhá? mohu si 
zajít na úřad práce pro podporu, než najdu 
novou práci? Budu doplácet zpět sociální 
a zdravotní pojištění? Je mi om i po misii 
nápomocná? 

To jsou velmi praktické a také legitimní 
otázky. OM se k těmto věcem staví velice 
zodpovědně a je to vlastně zodpovědnost k 
lidem a za lidi. Misie s OM není na „divokou 
kartu“, ale jde o zaměstnanecký poměr 
právě z důvodu, aby nedošlo k přerušení 
kontinuity v pojištění zaměstnance a 
dopadů z toho plynoucích. Po návratu z 
misie je obvyklá praxe, že misionář zůstane 
ještě jeden měsíc zaměstnancem OM a 
během tohoto měsíce si najde práci v místě 
svého bydliště. Určitě se OM nezbavuje 
zodpovědnosti za misionáře, i když hlavní 
část zodpovědnosti je na vysílajícím sboru. 
Jde o vzájemnou spolupráci. 

nechcete se s našimi čtenáři podělit 
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o nějakou veselou historku z vašeho 
bohatého misijního života? 

Jedním z „nástrojů“, který používáme 
k misijní práci v postkomunistických 
zemích, je misijní autobus B4L = Bus for 
life. Historka, která se udála v ortodoxní 
Moldávii, je úsměvná a zároveň smutná. 
Když náš autobus přijel do jedné z vesnic 
podél řeky Nistru a začali jsme s lidmi 
mluvit o potřebě vybudovat si osobní 
vztah s Ježíšem, přišel místní pop a chytil 
vedoucího autobusu pod krkem a začal ho 
bít a křičet na něj, že tady nebudeme šířit 
žádné sektářské nauky. Vypadalo to velice 
vážně a v této situaci náš řidič autobusu 
zareagoval a vzal tabulku čokolády, kterou s 
úsměvem nabídl rozzlobenému popovi. Ten 
byl z této nečekané reakce tak konsternován, 
že popadl čokoládu a s nadávkami na naši 
adresu od autobusu rychle odešel. 

mnozí z nás mají dostatek odvahy se do 
misie vrhnout naplno, ale jsou i tací, kteří 
jsou rádi spíše v „bezpečí“ světa, který 
znají, ve kterém se narodili a kde vyrůstali. 
myslím, že plnění Božího úkolu, že máme 
jít do celého světa a hlásat evangelium 
všemu stvoření, je jako s miskami vah. 
na jedné straně jsou aktivní misionáři 
a na druhé jejich podporovatelé. obojí 
musí být v rovnováze a jedno bez druhého 
nemůže být. každý by se měl ve svém 
srdci rozhodnout, na kterou misku položí 
své pomyslné závažíčko. mohl byste uvést 
možnosti jak misionáře om finančně 
podporovat?

Je to tak. Každý z nás má v misii to své 
místo a své povolání. Mám rád místo z 
epištoly Římanům, kde apoštol Pavel s 
logikou římskému myšlení vlastní dokládá, 
že aby lidé mohli být spaseni, musí „vzývat“ 
jméno Páně, tedy vyznávat, že Ježíš je jejich 
Spasitel. Nicméně nemohou takové vyznání 
učinit, pokud neuvěří a nelze uvěřit bez 
toho, že by uslyšeli. Pavel pokračuje, že není 
možné uslyšet, pokud by nikdo nezvěstoval 
a nelze zvěstovat, pokud není nikdo k 
takovému úkolu vyslán. V tomto oddíle 
jsou zahrnuty tři skupiny. Jedna je tvořena 
nevěřícími a druhé dvě věřícími. Ti věřící se 
pak dělí na ty, kteří jdou a na ty, kteří vysílají. 

Často se církev zaměřuje pouze na ty, kteří 
jdou a méně na ty, kteří vysílají, přičemž 
důležitost obou skupin pro uskutečnění 
misie světa je nesmírná a rovnocenná. Ti, 
kteří zůstávají a vysílají, jsou zodpovědní 
za podporu těch, které vyslali. Za podporu 
modlitební, morální, ale také za zajištění 
prostředků k životu a k uskutečnění mise, 
do které svého misionáře vysílají. To je Boží 
koncept misie. 

V této části bych chtěl zmínit jeden problém, 
kterému OM misie čelí. Přestože důležitost 
podpůrné práce z místní kanceláře je 
obrovská, bez této podpůrné administrativní 
práce by nemohli Češi do misie vyjít, 
misionáři, kteří sedí za stoly a počítači, 
zpracovávají agendu, vyřizují víza a vedou 
účetnictví, nejsou vnímáni jako misionáři 
a jejich finanční podpora je velice nízká. 
Jsou závislí právě tak, jako pokračování 
misie Čechů ve světě na darech těch, kteří si 
důležitost jejich práce uvědomí. Jsou vděčni 
za každý příspěvek od dárců, a pokud vás, 
milí čtenáři tato poznámka zaujala a chtěli 
byste misii OM „podržet“, pak s vámi rádi 
o této věci budeme komunikovat na e mail 
adrese: info.cz@om.org

To je má odpověď na otázku, jak misionáře 
OM finančně a nejen finančně podporovat. 
Děkuji vám, milí čtenáři, a přeji vám Boží 
blízkost. 

Další informace o organizaci OM můžte nalézt 
na www.cz.om.org

Pavel Zoul a David Harok 

Tři lékaři a sestra pracovali s místními křesťany 
v OM týmu a poskytovali v Himalájích lékařskou 
pomoc.
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reportáž

kUdY komenSký neChodil

zamyšlení

„PokoJ vám. a BUdoU-li toho hodni, ať na ně Přijde 
váš PokoJ“

V nedávné době (16. -18. března) se ve 
Vítkově konal již 30. ročník akce zvané 
(alespoň v posledních letech) Kudy 
Komenský nechodil, kterou pořádají 
Seniorátní odbor mládeže našeho seniorátu 
a Moravskoslezská pobočka Sdružení 
evangelické mládeže.

Setkání bylo zahájeno již v pátek v 
podvečerních hodinách, avšak jelikož naše 
výprava dorazila na místo určení až druhý 
den dopoledne, informacemi z pátečního 
programu nemohu posloužit. Ostatně 
propásli jsme i ranní program a dorazili tak, 
abychom se mohli připravit na následující 
výlet. Ten za příjemného počasí zavedl 
naši více než padesátičlennou skupinu 
na zříceninu nedalekého hradu Vikštejna. 
Úkolem skupin, do nichž jsme byli rozděleni, 
bylo zachytit fotoaparátem Učitele národů v 
různých, více či méně tradičních situacích.

Po návratu zpět na vítkovskou faru a po 
obědě jsme se mohli zapojit do odpoledních 
dílen. Ti aktivnější a čilejší měli možnost 
využít tělocvičny, ostatní zůstali na faře a 
zvolili klidnější způsob trávení odpoledne 
u filmu či při programu o kávě. Večer byla 
samozřejmě večeře a následoval rovněž 

večerní program s pobožností, promítáním 
během dne vytvořených fotografií a 
hodnocením této soutěže. To se již převážná 
část naší skupiny (tedy všichni až na jednoho) 
vydala směrem na Těšín, a tak již nemohla 
být přítomna další fázi večerní programu, 
která byla věnována připomenutí a menší 
oslavě 30. výročí pořádání tohoto setkání. 
V neděli dopoledne nechyběly bohoslužby 
a po nich již nadešel čas vydat se zpět do 
všedních dní.

MCH-NL

Prožíváme velikonoční svátky. Určitě jsme 
dostali mnohé pozdravy od svých blízkých 
a přátel. Jsou pozdravy jednoduché, dlouhé, 
krátké, veselé nebo smutné. Každý člověk 
má ten svůj osobní pozdrav, který patří k 
tomu člověku, a podle pozdravu poznáme, 
kdo k nám hovoří.

V evangeliu Jana na konci 20. kapitoly je 
také pozdrav. Je zvláštní. Vyslovuje ho muž, 

který ještě nedávno byl mrtev. Jeho učedníci 
ze strachu před Židy byli shromážděni za 
zavřenými dveřmi. A najednou Ježíš stojí 
uprostřed nich a říká jim: „POKOJ VÁM.“ 
Dvakrát za sebou. 

Co tímto pozdraven chtěl Ježíš 
připomenout svým učedníkům??? Tento 
pozdrav se už používal v období Starého 
zákona. Pozdravy „Pokoj vám“ nebo „Jdi 
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v pokoji“ znamenaly pozdnímu židovstvu 
přání Božího požehnání. Odejít v pokoji 
znamenalo odejít s požehnáním. Kristus nyní 
pozdravuje své nejbližší spolupracovníky, 
lidi, kteří s ním chodili, viděli, jak žije, 
slyšeli, co hovoří, viděli, jak se chová k 
druhým lidem a v neposlední řadě, jak se 
plní Kristovo proroctví o jeho životě. Nyní 
přichází a říká: „POKOJ VÁM.“

Jaký POKOJ Kristus přináší???
1. Kristus přináší pokoj s Bohem Otcem:
Pokoj člověk může zakoušet jedině tehdy, 

když z Božích rukou dostane milost – jeho 
nitro prožívá radostnou harmonii a žije v 
nejlepší shodě se svými bližními a obzvláště 
pak s Bohem. „Nemají pokoj svévolníci, praví 
můj Bůh.“ Izajáš 57,21.

Avšak prostřednictvím své krve Kristus na 
kříži vybojoval pokoj i pro nás a sám se nám 
stal pokojem. Jestliže ho vírou přijmeme, 
pak nás Bůh ospravedlňuje a může v 
nás nastolit vládu vnitřního jasu a klidu, 
kterých člověk žádnými jinými prostředky 
dosáhnout nemůže. Když do našeho srdce 
vstoupí Kristus, zbavuje nás také vědomí 
hříchu, který člověka neustále pronásleduje. 
Jsme očištěni. Jsme zbaveni pocitu, že nám 
něco schází, že s námi není něco v pořádku. 
Můžeme pozvednout hlavu, můžeme se 
směle podívat do očí i svým spolubližním. 
Přísloví 16,7: „Když se cesty člověka Hospodinu 
líbí, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.“ A 
co je ještě důležitější – my teď víme, že v 
hodině smrti se budeme moci postavit se 
stejným pocitem jistoty a pokoje i před Boha, 
a to nám nemůže slíbit NIKDO. Pouze dárce 
pokoje – Ježíš.

„Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme 
pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k 
této milosti. V ní stojíme a chlubíme se naději, že 
dosáhneme slávy Boží.“

2. Kristus tímto deklaruje vítězství nad 
Satanem:

Kristus vyhrál boj o člověka. Člověk se 
dobrovolně nechal chytit do sítě hříchu, 
pokušení a vydal se cestou od Boha. Sám 
člověk se nemohl a nemůže zachránit, tuto 
záchranu dovršil Kristus!!!

Koloským 2,13-15: Když jsme ještě byli mrtvi 
ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil 
nás k životu spolu s ním a všechny viny nám 
odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení 
svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej 
přibil na kříž. Tak odzbrojil a veřejně odhalil 
každou mocnost i sílu a slavil nad nimi vítězství.“  

Tento triumf slavil Kristus. Kristus nás 
zpátky vykoupil. Člověk přál sluchu 
Satanovi a musel za to zaplatit a platí stále, 
ztratil vidění v duchovních dimenzích. 
Člověk se z vlastní vůle oddělil od Boha a 
tak se stal cizincem ve světě.

Známý kazatel Billy Graham říká, že s 
člověkem je to jako s pokaženou televizí, jde 
naladit pouze jeden program, ale i ten je ještě 
rozmazaný a nejasný. Když je naše televize 
pokažená, obvykle se nezlobíme na ty 
vědce, kteří televizi vynalezli a neříkáme, že 
tento vynález je k ničemu, ani se nezlobíme 
na televizní vysílač, ale zpravidla je chyba v 
našem přístroji. A nám nezbývá nic jiného, 
než vytočit číslo opraváře, který opravuje 
televize.

My lidé ale máme tu schopnost, že při 
sebelepší příležitosti, kdy se nám v životě 

pokračování na další straně
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nedaří nebo to nejde podle našich představ, 
tak za to může Pán Bůh. Pořád je dnes na 
programu dne, kde je Bůh, proč Bůh mlčí 
k tolika věcem, které se dějí v tomto světě? 
Žádáme okamžité vysvětlení, jak to, že Bůh 
něco takového může vůbec připustit. Je 
to pořád stejná chyba, ztrácíme ze zřetele, 
že Bůh jako ten dokonalý televizní vysílač 
vysílá celou dobu dokonalý obraz lásky a 
spravedlnosti, a za špatný příjem můžeme 
jen a jen my sami!!! Zlo a zvrácenost sídlící 
uvnitř nás samých nám brání v tom, 
abychom viděli a prožívali dokonalý Boží 
svět. Je to jenom náš vlastní hřích, který nám 
kazí obraz, který nám brání v tom, abychom 
byli dětmi Božími a ne dětmi zla. Když 
apoštol Pavel napsal: 

„Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, 
které nechci“, Římanům 7,19, pak Pavel mluví 
za nás všechny. Pavel dobře znal toho protivníka, 
toho mocného nepřítele celého lidstva, a musel 
hlasitě volat: „Jak ubohý jsem to člověk! Kdo 
mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu 
buď dík skrze Ježíše Krista , Pána našeho! A tak 
tentýž já sloužím svou myslí zákonu 
Božímu, ale svým jednáním zákonu 
hříchu.“  Římanům 7,24-25.

Pavel tu zcela zřetelně viděl 
dva ohromné protivníky a byl 
si vědom toho, že se zmítá mezi 
jejich silnými magnetickými 
poli. Síla dobra táhla jeho srdce 
i mysl k Bohu, zatímco síla zla 
dělala všechno pro to, aby jeho 
tělo stáhla dolů do oblasti smrti a 
zkázy.

Kristus říká: „POKOJ VÁM, zvítězil 
jsem nad hříchem, nad pokušením i nad 
Satanem.“ I v dnešní době jsme mezi 
životem a smrtí. Když si vybereme Boží 
cestu, dojdeme bezpečně do věčného života. 
Když si vybereme Satanovu cestu, dojdeme 
bezpečně do pekla.

3. Kristus tímto pozdravem nabízí 
záchranu: 

Kristus nabízí věčný pokoj ve svém 
království. Matouš 10,12-15: Když vstoupíte 
do domu, řekněte: „Pokoj vám. A budou-li toho 

hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho 
hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás 
někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, 
vyjděte ven z toho domu nebo města a setřete 
prach svých nohou. Amen pravím vám, lehčeji 
bude zemi sodomské a gomorské v den soudu než 
tomu městu.“ 

Tato nabízená spása má omezený čas. 
Nebude trvat věčně, Boží slovo nás nekolébá 
v tom, že je všechno v pořádku, že se 
nakonec nic nemůže stát a všechno dobře 
dopadne. Apoštol Pavel povzbuzuje věřící 
v Korintu: 1. Korintským 5,21-6,2: Toho, který 
nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, 
abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.Jako 
spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, 
abyste Boží milost nepřijímali naprázdno, vždyť 
je psáno:V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den 
spásy jsem ti přispěl na pomoc.  Hle, nyní je čas 
příhodný, nyní je den spásy.

I dnes zní Kristův: „POKOJ  VÁM.“ Je čas 
milosti, čas přijmout tento Ježíšův pokoj. 
Nebrat tuto Boží milost naprázdno. Vždyť 
to je jediná, pouze jediná možnost věčné 
záchrany.

4. Pokoj, který přináší Kristus 
se může stát našim životním 
programem:

Kristus nám svěřil veliký úkol, 
být nositeli tohoto pokoje na 
tomto světě. Římanům 12,17-18: 
„Nikomu neodplácejte zlé zlým. 
Usilujte o dobro vůči všem lidem. 
Jak jen možno – pokud to záleží na 
vás – žijte v pokoji se všemi lidmi.“ 

S tím se odvíjí svědectví 
křesťanského života! Toto je pravda, 
zakotvená pro Izrael, tak v učení apoštolů: 
1. Tesalonickým 1,5: „Neboť naše evangelium 
nepřišlo k vám pouze v slovech, ale v moci 
Ducha svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, 
jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli 
u vás.“ Máme odpovědnost žít tak, aby lidé 
viděli Boha v nás. V čem tedy spočívá dobré 
svědectví? Takové svědectví vydává ten, 
kdo se připodobňuje obrazu Božímu. Jan 
1,14: „Viděli jsme jeho slávu … plný milosti a 
pravdy.“ 

Jiří Kaleta

pokračování z předchozí strany



11	 1.	dubna	2012	 Nedělní	listy

Letošní Velikonoce vyhraje ten, kdo si políčí na nejlevnější vejce slepičí
Babica si asi musí doma tisknout doláče, v televizi dal čtyři vejce do koláče
Se mnou nehne ani párem volů, koupím si ty, co se prodávají ve staniolu

A divím se velice, sousedka na balkoně už chová slepice
V obchodě nepovažují za vady, že od ledna prodávají zajíce z čokolády

Mně úsměv spíš navrátí pohled na živého ušáka hopkajícího u trati 
Kamarádka do obchodu pro drogerii kvačí – jarní úklid, o to tu kráčí

Běhá po bytě, do kýblu čerpá vodu, bakterie utíkají skrze okno od záchodu
Další známá musí mít připraven mazanec, beránka a nádivku*

Já se letos zmůžu asi jen na slavnostní polívku
Nejhezčí beran u nás doma je malůvka, co stvořila dcera

Z něj se aspoň netloustne a je to duchovní vzpěra
Docent ve škole by nám nejraději strčil skripta a zavřel nás za mříž

A to se jmenuje tak velikonočně přiléhavě – Kříž
Tímto pana docenta doktora srdečně zdravíme

Učit se nebudem, vzkříšení Krista slavíme
Já si říkám: jako křesťan jsem nad všechny světské praktiky povznesen 

Ten, kdo nemá hlavu a srdce z kamene si jistě na Krista vzpomene
Byl opuštěný, za naše hříchy popraven, aby pak každý s ním mohl být oslaven

A tak si pamatujme: hlavním cílem Velikonoc je děkovat tomu, kdo za nás dal největší 
výdaje 

* recepty naleznete v příloze 

JF-NL

velikonoční (okénko poezie)

„A buďte jako doma!“ Těmito slovy jsme 
mimo jiné vyjadřovali radost nad tím, že se 
se svými známými opět po dlouhé době u 
nás vidíme. Protože jsou z daleka a jen „na 
kafe“ se jim návštěva nevyplatí, zůstávají 
na prodloužený víkend. Slova „buďte jako 
doma“ způsobují prostor pro žertování, neb 
jako znalí televizního pořadu Prostřeno se 
začali těšit, že nám tedy tu domácnost pěkně 
prošmejdí :-). Samozřejmě se nic takového 
nedělo! A já musím přiznat, že jsem byla 
ráda. O nedokonalosti úklidu při 
malých dětech nebylo pochyb, 
ale mě napadlo ještě něco jiného. 
Proč by vlastně „cítit se jako 
doma“ mělo znamenat, že si 
polezeme do soukromí svých 

šuplíků a zavřených skříní? Vždyť i v té 
nejužší rodině jsou některá místa v bytě 
osobní zónou představující tu nejhlubší 
intimitu, na kterou ten druhý nemá právo. 
S tím, jak děti rostly, jsem sebe samu musela 
brzdit např. v úklidu jejich pokoje. Už 
jsem se prostě nemohla jen tak vrhnout na 
krabici s hračkami a vyhodit to, co mně 
se zdálo okoukané či dokonce nefunkční. 
Musela jsem děti přizvat, aby se k takovému 
zásahu vyjádřily (a samozřejmě pomohly 
:-)). Tytam jsou doby, kdy jsem v podobném 
duchu třídila holkám šatník v době jejich 

nepřítomnosti. Dnes je jejich 
pokoj jejich územím, na které 
přicházím jen „s nápadem“ (a 
s čistým prádlem :-)). Stejně tak 
dcery přijaly, že o rozmístění 

BUďte Jako doma

pokračování na další straně
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a zařízení interiéru ostatních pokojů si 
rozhodujeme my rodiče (ale jsme velice rádi, 
když přicházejí s nápady). A je samosebou, že 
některé skříňky a šuplíky neprohledávají ani 
v předvánočním období. Být někde doma, 
mít prostor, kde jsem „pánem situace“, je 
pro člověka velice důležité. A také nejde jen 
o materiální stránku. Domov přece vytvářejí 
lidé. Ti nejbližší, nejdražší, kvůli kterým se 
vždycky rádi vracíme.

V souvislosti s blížícími se velikonočními 
svátky přemýšlím o tom, jak Pán Ježíš 
mluvil o tom, že „lišky mají doupata a ptáci 
hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu 
složil“. (Lukáš 9, 58) Na svých domovech 
si zakládáme. Neustále je opečováváme a 
vylepšujeme. Být bez domova je tragédie. 
Tragédie znamenající zůstat na ulici a 
stát se tulákem. Ježíš však nebyl tulákem, 

ale poutníkem. Rozdíl mezi tulákem a 
poutníkem spočívá v tom, že tulák se toulá 
jen tak bez cíle, zatímco poutník má jasný cíl. 
Ježíš měl jasný cíl své cesty. Cílem jeho cesty 
a směřování byl Jeruzalém, kde měl dovršit 
dílo vykoupení a smíření. Ježíš neměl 
žádný pozemský domov, kam by se vracel, 
a dokonce ani vlastní pozemskou rodinu, 
když byl dospělý. To proto, aby vytvářel 
rodinu, která má trvalý charakter – svou 
církev, rodinu Boží.

Syn člověka nemá, kde by hlavu složil. 
To není jen nešťastná souhra okolností, to je 

něco, pro co se Ježíš rozhodl!
Když budeme dělat u sebe doma, možná 

v souvislosti s velikonocemi, jarní úklid, 
nezapomeňme i na své nitro, aby naše srdce 
bylo Ježíšovým domovem a prostorem, kde 
je Pánem situace!

JH - NL

pokračování z předchozí strany

Ukřižování je poprava starého 
Orientu, zpravidla hromadná, 
ukládaná nepřátelům a povstalcům 
již v prvním tisíciletí před naším letopočtem. 
Římané přijali ukřižování ve 3. století před 
Kristem, „okouzleni“ jeho pozoruhodností 
a exemplárností. Kříž je nástrojem kruté 
smrti v pomalém a bolestném umírání. 
Římané omezili jeho aplikaci jen na ty, kteří 
ohrožovali řád a stát, s výjimkou římských 
občanů. Jedná se o trest charakteristicky 
potupný, vyhrazený pro otroky, povstalce, 
stručně řečeno pro všechny, jimž Římané 
upírali postavení člověka. Tento trest 
byl zrušen ve 4. stol. našeho letopočtu 
Konstantinem, císařem obráceným na 
křesťanství, z úcty ke Kristovu utrpení. 

Realita Ježíšovy cesty s „křížem“ byla až 
příliš bolestná. Nejprve oslaben zbičováním, 
potupen výsměchem a bitím vojáků do 
obličeje. Poté vydán Pilátem k ukřižování (J 
19, 16-17). Ježíš kráčející s těžkým křížem v 
doprovodu vojáků, jež vpředu nesou tabulku 
s nápisem odsouzení: „Ježíš Nazaretský, král 
židovský“. Nedivíme se, že několikrát klesl 
pod křížem, ale vždy znovu povstal a vlekl 

s e dále, aby nám dal příklad. „Kdo chce 
jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj 
kříž a následuj mne“. (Mt 8,34) Kříž se 

stává symbolem života, který vyžaduje 
zodpovědnost, obětavost, statečnost – je 
to úkol, poslání, Boží vůle pro každého. 
Pod křížem života můžeme klesnout z 
důvodu tíhy tělesné nebo mravní, ale 
jako Kristus máme znovu povstat. 
Jen nikdy nesmíme kříž svého života 

odložit. To by bylo selhání, zrada.
Po cestě k připravenému dřevěnému kříži 

potkali Šimona z Kyrény (Mt 27,32). Nejprve 
je donucen, ale později pomáhá rád. I tento 
skutek je příkladem pro nás, abychom se 
řídili slovem Písma: „Berte na sebe břemena 
jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův“. 
(Ga 6,2) Křesťané jako putující Boží lid si 
mají navzájem pomáhat: modlitbou, obětí a 
skutky lásky.

Ježíš vytrpěl nepředstavitelná muka a my 
můžeme jen s hlubokou pokorou děkovat.

„Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti 
na sebe vzal. On byl proklán pro naši nevěrnost, 
zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro 
náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni“. (Iz 
53,4-5)

Lucie Sojková

Ježíšův kříž
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Dovolte mi, abych se jako „starý mazák“ 
ve zdravotnictví krátce zamyslela nad 
nejcennější tekutinou, nad krví.

Krev koluje v cévním systému těla a plní 
tyto úkoly: 

- roznáší ke tkáním kyslík a odvádí oxid 
uhličitý, 

- roznáší ke tkáním živiny a odvádí 
zplodiny látkové přeměny, 

- podílí se na obranyschopnosti organismu, 
- podílí se na udržování tělesné teploty.
Průměrná osoba má 4-5 litrů krve a teprve 

náhlá ztráta více než 1/3 celkového objemu 
krve znamená přímé ohrožení života. 
Krev se skládá z krevních tělísek (červené 
krvinky, bílé krvinky a krevní destičky ) a 
plazmy, a to zhruba v poměru 1:1.  Hlavní 
funkcí červených krvinek je přenos kyslíku a 
oxidu uhličitého prostřednictvím červeného 
krevního barviva - hemoglobinu. Bílé krvinky 
se podílí na obraně proti infekci, krevní 
destičky se podílejí na složitém mechanismu 
srážení krve. Plazma je tekutá součást krve a 

slouží k transportu živin, odpadních látek, 
hormonů, obranných látek, ale taky léků a 
infekce.

Tuto vzácnou tekutinu se nepodařilo ještě 
ničím nahradit.Je jen jedna cesta dárce- 
příjemce. Jen pro zajímavost, na jednu 
kardiochirurgickou operaci jsou potřebné 4 
krevní transfuze. V praxi to znamená, že 4 lidé 
musí darovat krev, aby mohla proběhnout 1 
taková plánovaná operace. A kde jsou další 
operace, úrazy, lidé s těžkou chudokrevností 
atd.

Nejsem placená za nábor nových dárců 
krve, jen popřemýšlejte, zda jimi nechcete být 
a někomu tak pomoci, z vlastní zkušenosti 
mohu říct, že je to dobrý pocit.

A my, křesťané známe ještě jeden 
„uzdravující účinek“ krve, ale nikoliv lidské. 
1. list Janův 1,7 „a krev Ježíše, jeho Syna, nás 
očišťuje od každého hříchu.“

Přeji požehnané blížící se velikonoční 
svátky. 

RK - NL

krev

Zanim wybrałem studia na college’u 
biblijnym, a potem rozpocząłem pracę w 
kościele i równocześnie robiłem studia 
teologiczne w Warszawie, chciałem zostać 
lekarzem. Po nieudanej próbie dostania 
się na studia zaraz po zdaniu egzaminu 
maturalnego, pracowałem przez 1 rok w 
szpitalu jako salowy. Pod koniec tego okresu, 
pewnego poranka, jeden z lekarzy zaprosił 
mnie do pomocy przy reanimacji jednego z 
pacjentów. Długo próbowaliśmy go ratować, 
ale niestety zmarł. To był jak na razie jedyny 
przypadek, kiedy w mojej obecności ktoś 
zmarł.  

Zdarzyło się to i Wam? Co wtedy 
odczuwaliście? Na pewno byłoby dla mnie 
trudniejsze, gdybym tam wtedy ratował 
kogoś bliskiego. Niezależnie jednak od tego, 
kto umiera, zawsze chyba w osobie, która 
jest blisko umierającego rodzi się to poczucie 
bezradności – nic nie mogę uczynić! Śmierci 
nie można pokonać, czasem tylko udaje się 
przesunąć w czasie. Potem pozostaje tylko 

radzenie sobie z bólem rozłąki, wspominanie, 
odwiedzanie grobu. Ale czy tylko?  

A teraz wyobraźmy sobie, że idziecie na 
grób bliskiej wam osoby i … stwierdzacie, że 
grób jest otwarty, a w nim otwarta trumna, 
która jest … pusta! Jak reagujecie? Albo sami 
tracicie przytomność i ktoś dzwoni po pomoc, 
albo … stoicie jak wryci i zastanawiacie się czy 
oczy was nie mylą. O ile sami nie wpadliście 
do grobu, pierwsza myśl, jaka się pojawia, to 
pytanie – kto to mógł zrobić?  

Dlaczego o tym mówię? Nie wiem, czy 
kiedykolwiek próbowaliśmy się wczuć w 
sytuację kobiet, które przyszły do grobu i 
zobaczyły, że jest pusty? Nie zemdlały, ale jak 
pisze Łukasz – były tym bardzo zakłopotane 
(Łuk. 24:4). Pan Bóg się tego spodziewał, więc 
posłał tam aniołów, którzy mieli im wyjaśnić 
to, co się stało. Ale i tak, jak relacjonuje Marek 
– uciekły z grobu, bo ogarnął je bowiem lęk 
i zdumienie, i nic nikomu nie mówiły, bo się 
bały (Marek 16:8).  

Wielka noC i nieZaPomnianY Poranek

pokračování na další straně
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Czy umiemy sobie wyobrazić, jak wielkim 
przeżyciem dla kobiet, a potem dla uczniów 
Pana Jezusa, było zobaczyć pusty grób bliskiej 
im osoby? Takich chwil się nie zapomina, 
takie chwilę muszą odbić piętno na całej 
reszcie naszego życia. 

Pusty grób, to jednak nie wszystko.  
Maria Magdalena, dopóki nie rozpoznała 
w osobie, którą spotkała, idąc od grobu, 
swego zmartwychwstałego Mistrza, była 
przekonana, że ktoś ukradł albo przeniósł 
ciało jej Nauczyciela z Nazaretu – Panie, jeśli 
Ty go wziąłeś, powiedz mi gdzie go położyłeś, a ja 
go wezmę (Jan 20:15b) – powiedziała. Każdy z 
nas w takiej sytuacji na pewno próbowałby 
dorabiać sobie jakąś teorię na temat tego, co 
się mogło stać. W tym przypadku decydujące 
było to Jezusowe: „Mario.“ Ona, gdy Go 
rozpoznała, odpowiedziała: „Rabbuni!“ 

Decydującym dla każdego człowieka jest 
spotkać i rozpoznać zmartwychwstałego 
Chrystusa. Spotkałeś Go? Jeśli tak, to spotkałeś 
Tego, który umarł jedną z najstraszniejszych 
form śmierci, a na trzeci dzień opuścił swój 

grób. Spotkanie kogoś Takiego nie tylko, 
że nie może pozostać bez echa w naszym 
życiu, ale musi całkowicie przewartościować 
nasze życie, zmienić je. Jeśli uświadomimy 
sobie, że Mistrz z Nazaretu narodził się, 
umierał i zmartwychwstał dla nas, to albo 
tego nie przyjmujemy do wiadomości, 
odrzucamy, albo wszystko Mu oddajemy.  
A co z tym zrobiłeś Ty? Czy naprawdę 
zmartwychwstanie Pana Jezusa miało na 
ciebie tak wielki wpływ, że teraz wszystko 
podporządkowujesz jednej myśli – chcę być 
blisko Niego! 

Apostoł Piotr, jeden z tych, który także 
przybiegł do pustego grobu swego 
Mistrza, tak to po latach podsumowuje – 
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który według 
wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas 
ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa (1.Piotra 1:3). Czy to, jak 
żyjesz, wskazuje na to, że Pan Jezus opuścił 
swój grób? 

Marcin Pilch 

pokračování z předchozí strany

Velikonoce jsou neodmyslitelně spojeny 
s ukřižováním. V dnešní době o něm ale 
máme pravděpodobně zkreslené představy, 
ovlivněné třeba mnoha obrazy a sochami, 
na kterých Pán Ježíš na kříži útrpně visí, 
ruce probodené. Proč byl ale Pán Ježíš 
zrovna ukřižován a jak tato smrt probíhala z 
fyzického hlediska? Odpověď na tyto otázky 
nám možná pomůže lépe pochopit, co přesně 
za nás musel vytrpět. 

Ukřižování patřilo k nejkrutějším 
římským trestům. Jeho základem 
je posmrtné zhanobení člověka, 
který se dopustil zvlášť 
odporného zločinu. V Římské 
říši šlo o mimořádně odstrašující 
trest. Mohli tak být popraveni 
pouze váleční zajatci, zběhové, 
vzbouřenci, otroci a těžcí zločinci. 
I pro ně to však byl výjimečný 
trest. Jen římský občan nesměl být ukřižován 
(i k tomu ale několikrát došlo). Římané nejsou 

vynálezci tohoto trestu, původ je možné 
vystopovat už v Egyptě, Asýrii, Persii či 
dalších zemích. Z Persie ho převzali Řekové, 
od nich Římané.

Pán Ježíš byl ukřižován na tzv. zapuštěném 
kříži. Průběh tohoto procesu je znám z 
Bible, odsouzený si ho na popraviště musel 
sám donést, tam k němu byl přibit nebo 
připoután a kříž s ním byl vyzvednut do 

svislé polohy a upevněn. Jméno 
odsouzeného a charakter jeho 
zločinu byly napsány na ceduli 
nad jeho hlavou latinsky, řecky a v 
místním jazyce. Oběť byla ke kříži 
přibita buď hřeby, nebo přivázána 
provazy. V případě přibití hřeb 
prorazil ruce v zápěstí nebo těsně 
nad ním. Žádná kost nebyla 
poškozena. Byl však zasažen 
nerv medianus, což způsobovalo 

intenzivní bolest. Obrazy ukřižovaného Pána 
Ježíše s probodenýma rukama jsou tedy 

Ukřižování – Jak SkUtečně vYPadalo?
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co nás čeká

inzerce
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.

Je-li tvůj Bůh tak velký...  proč nemluví 
naším jazykem?

Srdečně zveme všechny na setkání 
s Jakubem Pszczolkou, který spolu s 
manželkou Barčou a čtyřletou Sárou pracuje 
na překladu Bible v jihovýchodní Asii. 
Můžeme se zeptat, jak se práce změnila 
za těch několik let, kdy již pobývají v Asii, 
jaké to je žít na tak vzdáleném místě s celou 

rodinou, jak překlad Bible pokračuje a kolik 
času ještě bude třeba, než splní svůj úkol. 
Nejen na tyto otázky nám jistě Jakub odpoví  
- 27. dubna 2012 v 17:30 ve sborovém sále.

Pašiový koncert Beaty Bednarz
4. 4. 2012 od 18 hodin se v 

kostele Na Rozvoji uskuteční 
koncert Beaty Bednarz. 
Dobrovolné vstupné.

koncert keep Smiling 
Gospel

15. 4. 2012 od 17 hod se v kostele Na 
Rozvoji uskuteční 
k o n c e r t 
G o s p e l o v é h o 
souboru Keep 
Smiling z Orlové

nesprávné. V případě přivázání provazem 
byl odsouzený za zápěstí připoután ke kříži. 
Pokud byly připevňovány nohy, přeložila 
se levá přes pravou, obě byly přibity nebo 
přivázány jediným hřebem. Odsouzenému 
mohly být zlomeny holenní kosti. Toto 
„charitativní“ opatření bylo určeno ke 
zkrácení jeho utrpení.

Když byl kříž vztyčen, váha vlastního 
těla bolestivě napjala a vykloubila paže 
odsouzence, které byly co nejvíce roztaženy, 
aby se zabránilo přepadnutí těla dopředu. 
Do vztyčených rukou nemohla proudit krev 
a roztažený a zatížený hrudník nedovoloval 
odsouzenému dostatečně dýchat. Dýchání 
se tedy zrychlovalo, obsah oxidu uhličitého 
v krvi se zvyšoval. Odsouzený začal modrat 
a dusit se, vlivem nedostatečného proudění 
krve v horní polovině těla docházelo 
k poškození mozkové tkáně. Ačkoli se 
ukřižovaný mohl bolestivě vzpírat na nohou, 
aby hrudníku ulevil, nijak mu to nepomohlo. 

Smrt nastávala během několika hodin v 

důsledku zadušení a selhání krevního oběhu. 
Podle římských zákonů měl být odsouzenec 
před popravou bičován. Ač se to může zdát 
paradoxní, zkracovalo to jeho agonii na kříži, 
protože bičováním ztratil krev a jeho utrpení 
se tak o něco zkrátilo. Teoreticky však bylo 
možné utrpení na kříži prodloužit, například 
připevněním opory, na kterou se oběť na 
kříži „posadila“ a tak odlehčila hrudníku. 
Výsledkem bylo zpomalení procesu umírání 
a jeho prodloužení i na několik dní. 

Zobrazení Pána Ježíše na kříži rovněž 
chybně ukazují, jak odevzdaně visí. To 
zřejmě nebylo možné, tělo spíš bývalo 
zkroucené, nikoli natažené a oběť se svíjela, 
aby ulevila hrudníku. Co se týče dnešního 
napodobování ukřižování, o kterém slyšíme 
například z Filipín – tamní kněží se nechávají 
na kříž přivázat či přibít maximálně na dobu 
tří minut, delší čas by totiž měl za následek 
nevratné poškození organismu. To jen pro 
dokreslení skutečného utrpení tohoto trestu. 

JF - NL



Nedělní	listy	 1.	dubna	2012	 16

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 faráři.

redakce nl
e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz
Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 
členové redakce: J. Foberová (JF), D. Harok 
(DH), Jana Humplíková (JH), M. Chalupski 
(MCH), R. Kotasová (RK), M. Schulhauser 
(MSCH).
tisk: Magdaléna Géryková
editace: David Harok
Zodpovídá: Jana Foberová

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.dorostrozvoj.4fan.cz stránky dorostu sboru Na Rozvoji
www.mladez.narozvoji.cz stránky mládeže sboru Na Rozvoji
www.3plus1.us stránky hudební skupiny 3plus1
www.evangnet.cz nezávislý evangelický portál
www.projektizrael.cz videoprezentace, záznamy z evangelizací, rozhovory,...


