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"Zápas o du�i" je otevøen autorùm rùzných denominací.Jejich výklad nemusí v�dy nutnì souhlasit se stanoviskem redakce.ÚVAHY O VZKØÍ�ENÍPavel v 1. Korintským 15:3 pí�e, �epøedal "pøedev�ím� to, �e "Kristuszemøel za na�e høíchy, byl pohøbena  tøetího dne byl vzkøí�en podlePísem�.Vzkøí�ení má zásadní významV kontextu následujícího pojednánío smyslu Církve jako Kristova tìla,o  darech proroctví, jazykù a o øáduspoleèných bohoslu�eb je bezpodmí-neènì nutné mít na pamìti, �e nìkterévìci mají zásadní, primární význam,zatímco jiné pouze sekundární. Prospì-lo by nám, kdybychom na vìci sekun-dárního významu nahlí�eli správnýmzpùsobem a nepodléhali pøevládajícítendenci klást je na dùle�itìj�í místo,ne� jim nále�í. "Odli�nosti� nebo rùznépriority by nemìly tìlo Kristovo rozdìlo-vat ani být dùvodem na�eho vzájemné-ho pohor�ení (Øímanùm 14:1-13).Vzkøí�ení urèuje výluènostna�eho uèeníVzkøí�ení je, jak øíká Pavel, skuteè-nost, na ní� stojí na�e víra. Uvìøili jsmena základì pravdy o vzkøí�ení, která jepro nás otázkou �ivota a smrti. Mnohona�ich bratrù a sester to okusilo doslo-va na vlastní kù�i. Taková oddanostv  na�em �ivotì vede ke stále vìt�ímu avìt�ímu posvìcení a pevnému ukotvenív Písmu.Vzkøí�ení dokládá pravdivost PísmaPavel pí�e, �e Kristus "zemøel podlePísem� a tøetího dne vstal z mrtvých"podle Písem�. Smiøující smrt Je�í�eKrista byla pøedpovìzena v Bo�ím slovì(Izajá� 53,  �alm 22)   stejnì   jako  Jeho



vzkøí�ení (� 16:10). Nikdy bychomnemìli zapomínat na to, �e vzkøí�ení jedùkazem bo�ství zmrtvýchvstaléhoKrista (Ø 1:3-4) a  dokládá pravdivost aautoritu Písma.Vzkøí�ení nebylo mo�né zatajitVer� ve Sk 1:3 doslovnì odkazuje na"spolehlivé dùkazy� o vzkøí�ení. Moj�í-�ovu zákonu staèili na dosvìdèenínìjaké skuteènosti dva nebo tøi svìdci,ov�em zmrtvýchvstalého Krista vidìlopøi více jak deseti pøíle�itostech dokon-ce 500 a� 525 svìdkù a pravdìpodob-nì je�tì více. Na vìt�í poèet svìdkù sedá usuzovat, proto�e pokus Kristovýchodpùrcù nalézt Jeho tìlo skonèil zjev-ným neúspìchem. Hrob byl prázdný.Zavr�eníhodná snaha knì�í zatajitvzkøí�ení skonèila fiaskem. Ani násilímnedonutil nikdo z pøedstavených �ádné-ho ze svìdkù odvolat, co vidìl. �ivotymu�ù, a zvlá�tì Petra a Jakuba (Pánovabratra), z nich� oba pro svou víru zahy-nuli muèednickou smrtí, byly zmìnìnyzpùsobem, na který by sami ani nepo-mysleli a po kterém ani netou�ili.První Korintským 2:14 ukazuje, �enikdo nemù�e uvìøit v Krista bez pøed-chozího ob�ivujícího pùsobení Duchasvatého. A proto ani nepøeberné mno�-ství pøedlo�ených dùkazù nenahradítuto pøedcházející milost. Ale my mù�eme plným právemèerpat povzbuzení z pravdy o  prázd-ném hrobì, proto�e vzkøí�ení by obstá-lo u soudního dùkazového øízení.A  pokud ignorujeme tyto nezpochybni-telné dùkazy, èiníme tak ke své vlastní�kodì.Vzkøí�ení nám dává novou identituPavel, kdy� pojednává o vzkøí�ení,pí�e:...milostí Bo�í jsem to, co jsem, amilost, kterou mi (Pán) prokázal,nebyla nadarmo... (1 K 15:10).Dále poznamenává, �e v�e, èeho dosá-hl, bylo pouze z Bo�í milosti, kteráv  nìm pracovala. Díky vzkøí�ení z  násbyla, stejnì jako z Pavla, sòata vina zahøíchy (Ø 4:24-25). A na�e identita je odzákladu urèována Bo�í milostí. Jestli�e

jsme s ním sjednoceni v Jeho smrti,budeme s ním sjednoceni i v  Jehozmrtvýchvstání (Ø 6:5).Vzkøí�ení dává smysl utrpeníPokud tento svìt není koneènoustanicí, potud utrpení tohoto �ivota senemohou rovnat budoucí slávì (Ø 8:18),a pøetrvávající tì�kosti a obìti mají svùjsmysl. Misionáø Jim Elliot, který zahy-nul muèednickou smrtí v  ekvádorskéd�ungli, napsal:"Neprohloupí ten, kdo se vzdátoho, co nemù�e udr�et, aby získalto, co nemù�e ztratit.�Ale na druhé stranì, pokud ke vzkøí-�ení ve skuteènosti nedo�lo, upozoròu-je Pavel, �e pak "jsme nejubo�ej�í zev�ech lidí. Av�ak Kristus vstalz  mrtvých� (1 K 15: 19-20), a proto takémy vstaneme z mrtvých a dostanemeoslavená tìla, která ponesou podobunebeského (1 K 15:49).Vzkøí�ení vyzývá k trpìlivostiv  pronásledováníVzkøí�ení dává dùvod k trpìlivostiv  pronásledování. Byl to dùvod, kterýmotivoval Pavla v jeho boji s "�elmamiv  Efezu�, jak je nazývá. A� u� se tentopojem vztahuje ke skuteèným dravým�elmám v arénì, jak øíká tradice, anebok takovým lidem, jako byl kováø Alexan-dr (2 Tm 4:14) nebo zlatník Demetrios(Sk 19:23-28), Pavlovi bylo nadmírujasné, co obná�í vytrvat tváøí v tváøkrutému pronásledování.Vzkøí�ení podnìcujek vytrvalosti v práciV 1 K 15:58 nám Pavel pøipomíná,abychom pevnì stáli, nedali se zviklata  stále více horlili pro dílo Pánì, proto-�e víme, �e díky vzkøí�ení na�e prácev Pánu není marná. �ádná �ivotní krize,ztráta ani pronásledování by nemìlootøást jistotou na�í víry. Za ka�dou prácivykonanou pro Krista bez my�lenky navlastní slávu je pøipravena odmìna(�d 6:10). Práce pro Pána nevyjdenazmar. Naprostá jistota o této odmìnìse rovná jistotì o vzkøí�ení!- George Crawford - Grace CommunityChurch,  Calif. pøelo�ila MaS
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ZASTAV SE!... A ty se na chvíli zastav, ohlásímti Bo�í slovo.  (1. Samuelova 9,27)Ano, �ijeme ve velmi uspìchané dobì.Kdykoliv mluvíme s lidmi vìøícímii  nevìøícími, sly�íme stále "spìchám,nemám èas".Ale právì v této uspìchané dobìmám pro tebe, drahý ètenáøi, slovok  zamy�lení.Spìcháme, proto�e se chcemepostarat o rodinu, dosáhnout nìjakéhocíle, vìnovat se svým koníèkùm, slou�itBohu, zvládnout to i ono. Nìkdy nás kespìchu vede jenom na�e marnivost,jindy pøehnané cíle, nìkdy cíle lidumilnéa myslíme si, �e i Bohu milé. Byl bychv�ak velmi rád, abychom se právì teï,v této chvíli pozastavili. Drahý ètenáøi,a� doète� tento èlánek, zastav se audìlej si èas k  zamy�lení.V dne�ní dobì rodièe velmi èastospìchají, proto�e jsou oba nìjakýmzpùsobem anga�ováni v podnikání èijiném zamìstnání, potøebují vydìlatpeníze, proto�e mají dìti a chtìjí seo  nì postarat.Je skuteènì pravda, �e Bùh naøídilrodièùm starat se o dìti. Neokrádá�v�ak náhodou právì spìchem svojedítì o to nejvzácnìj�í, co mu mù�e� dát- o obecenství s ním? Drahý bratøe,nenièí� své man�elství tím, �e ve snazezajistit dostatek finanèních prostøedkùnemá� èas sly�et a vnímat man�elku?Drahý bratøe, drahá sestro, èasto sinièí� obecenství s Bohem tím, jak mocse ze své vlastní síly a své vlastní pøed-stavy o tom, jak má slu�ba Bohu vypa-dat, sna�í� Bohu slou�it, získávat proNìj du�e. Dìti by velmi èasto o�elelymnohou drahou hraèku, kdyby mìlyu  sebe rodièe, kteøí je mají rádi, naslou-chají jim a vìnují jim pozornost. Stejnìtak man�elský partner by rád mnohévymìnil za pravé obecenství.Vra�me se v�ak k tomu nejdùle�itìj-�ímu. Bible na jednom místì pí�e, �eBùh �árlivì tou�í po duchu, kteréhodo nás vlo�il. Má� èas se Mu vìnovat?

Má� èas naslouchat Duchu svatému,nebo pro samou slu�bu Jemu, promnohé aktivity, nemá� pro Nìj èas?Drahý bratøe, sestro, pøíteli, uvìdo-muje� si, �e Bùh mù�e nazvat svévolní-kem i èlovìka zabývajícího se tìmineju�lechtilej�ími cíli a zámìry? Na èemtedy Bohu zále�í nejvíce? Na tobìsamém, na obecenství s tebou. Mìlibychom si uvìdomit, jak velkou hodno-tu má pro Boha právì to, zda si umímena Nìj udìlat èas, vnímat, sly�et Duchasvatého. On je ten, kdo chce konat svédílo a pou�ít si nás jako nástroje. Mámev�ak na to èas?Vidìl jsem u� mnoho lidí, kteøí pra-covali do úmoru, ale bylo by tøeba sezeptat: Chce to Bùh? Chce Bùh to, codìlá�? Chce Bùh, abys stál právì tadyna tomto místì a konal právì toto dílo?Ty se na chvíli zastav. Pøemý�lej,zva�uj a dovol Duchu svatému, aby setì dotýkal. Je to Bùh, kterému na tobìzále�í, který tì miluje, ale to hlavní, cood tebe chce, je mít s tebou obecen-ství. Ano, On chce, abys pracoval, aleOn chce pracovat skrze tebe.Saul hledal oslice a na�el království.I  my hledáme, chceme to nejlep�í, i mytou�íme jít, abychom na�li to nejlep�í.Chceme splnit úkoly, které nám bylysvìøeny, jako chtìl Saul nalézt oslicesvého otce. Pro�el jednu zemi, druhou,tøetí, ale nikde nebyly. Byl vyèerpán, bezjídla a penìz.Mo�ná si také pøipadá� vyèerpán,bez v�eho, ale pak je nejlep�í èas za-stavit se. Je tady Bùh, který se s  tebouchce setkat. Modlíme se za na�e blízké,bojujeme za spasení na�eho národa,ale my nikoho nespasíme. Sna�íme seo �íøení evangelia, aktivnì pracujemei  v  sociální oblasti, to v�e je potøebné,ale nejdùle�itìj�ím v�dy znovu a znovuzùstává - a má� èas se zastavit?Eliá� následoval Hospodina, bylvìrný, ale kdy� se dostal do tì�késituace, utíkal pøed Jezábel, proto�emu �lo o �ivot. S Jezábel nebyly �erty.A  kdy� u�tván, unaven, znechucenchtìl zemøít, pøi�el koneènì na Bo�í
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horu Choréb a tam se ho Bùh zeptal:Co tu chce�, Eliá�i? Jinak øeèeno, kdeje tvé místo, kde tì chci mít?! A Eliá�vysvìtloval Bohu, jak stra�nì tì�kásituace je v Izraeli."Bo�e, u� jenom já. Má� u� poslední-ho èlovìka v Izraeli. U� zùstávám jenomjá, ví� to, Bo�e?" A jak zní Bo�í odpo-vìï? Vra� se, tvé místo není na hoøeChoréb, ale v Izraeli. Tam uèiní� to, coti teï øíkám, a na závìr - je�tì jsem sizachoval sedm tisíc tìch, kteøí nesklo-nili kolena pøed Baalem. Eliá�i, ty tohoneví�!Ano, i my se velmi èasto potøebuje-me zastavit ve svém zápase a shonu,abychom se postavili pøed Hospodina,kde se najednou dozvídáme - ale onoto tak není, ono to vypadá jinak. Kdy�se takto doká�eme postavit pøed Hos-podina, dozvíme se, co je tøeba dálezaøídit a vykonat.- Vá� bratr Rudek, �ivot v Kristu 9/98 -
�ENY MATKYOtázka: Jak se má zachovat �ena- matka jako køes�anka: má zùstatdoma a peèovat o rodinu, nebo má jítdo zamìstnání  vydìlávat peníze ataké se trochu realizovat?6. ledna 1998 otiskl Tachovský deníkvýsledky prùzkumu na �kolách tachov-ského okresu. Ankety se zúèastnilo4264 respondentù, dìti ze 3. a� 9. tøídzákladních �kol. Výsledky ankety jsoualarmující. Dìti kouøí, pijí alkohol aberou drogy. Pøipomínám, �e tachovskýokres je pohranièní okres bez velkýchmìstských aglomerací, jeho obyvatelé�ijí v men�ích mìstech a na vesnicích.Pøesto jsou zde ji� 133 dìti, které oku-sily drogu, 42 dokonce vícekrát. Prùz-kum objevil i dal�í alarmující skuteènos-ti. 425 �ákù pøiznalo, �e ve �kole �ika-nují spolu�áky, objektem �ikany se cítí694 �ákù. Takøka ka�dé 10. dítì napsa-lo, �e se cítí být ne��astné. Tyto dìtiuvedly, �e v pøípadì velkých starostí senemají na koho obrátit o  pomoc, pro-

to�e nikoho nemají. Témìø 5% dìtí senezapojuje do �ádné mimo�kolní èin-nosti, nesportují, nehrají si s vrstevníky.Jsou to dìti, které uvedly, �e "nedìlajínic".Pøed nìkolika dny ke mnì do Cen-tra, v nìm� pracuji, pøi�lo nìkolik devá-�ákù. Byl jsem v jejich tøídì na pøedná�-ce o humanitární pomoci. Na prvnípohled suverénní mláde�, z ní� na vásobèas jde strach. Moji noví pøátelé trávívìt�inu èasu poflakováním po námìstí,kouøením, nìkteøí u� zaèali se sexem.Jaké jsou jejich rodiny? U vìt�iny z nichrozvedené. Snad jen jedna dívka po-chází z relativnì harmonického prostøe-dí. V�ichni trpí nejistotou, �e je jejichrodièe nemají rádi.Tyto dìti pocházejí z nevìøícíchrodin. Jsou na tom ale dìti z vìøícíchrodin lépe? Kdo si myslíte, �e ano,dovolte mi otázku: Jak to víte? Z kon-taktu s mnoha dìtmi z køes�anskýchrodin vím, �e se mnohdy nacházejí vevelmi tì�ké situaci. Pro�ívají praktickytoté�, co jejich nevìøící vrstevníci, alek  tomu jsou je�tì zatí�eni obrovskýmivýèitkami svìdomí, nebo� vìdí, �emnoho z toho, co dìlají, je høích. Mladílidé velmi èasto odcházejí z církve dosvìta proto, �e jsou pøesvìdèeni o tom,�e je Bùh pro jejich høí�nost odmítá.V  církvi, ale hlavnì v rodinì, se nena-jde nikdo, kdo by je v jejich zápasupodepøel. Mnohdy rodièe ani netu�í, �ejejich dospívající dítì prochází hlubokoua tì�kou krizí. Jak je to mo�né? Mezirodièi a dìtmi existuje velmi èastopropast. Vázne komunikace, rodièe nadìti nemají èas.Tím se dostávám k jádru tohotozamy�lení. Co vlastnì rodièe a hlavnìmatky dìlají? Jak plní svùj hlavní úkol,který jim dal Bùh, jak o tom ètemev  Bibli? Pavel pí�e:�ena bude zachránìna skrze rozenídìtí, setrvají-li ve víøe, láscea  posvìcení spolu se støízlivostí.( 1. Timoteovi 2,15).Jinými slovy: smysl �ivota �eny je vevýchovì dìtí, v tom, �e je pøivede
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k Bohu. Zde nejde o záchranu èi spase-ní pro vìènost, ale o záchranu zdev  èase. Ve stejném listì mluví Pavelo  vdovách. Vysoce hodnotí tu, její�aktivní �ivot vykazoval následující èin-nosti:Je známá dobrými skutky, vychovaladìti, byla pohostinná, umývala nohysvatým, pomáhala lidem v tísni, �laza ka�dým dobrým skutkem.(1. Timoteovi 5,10Není zde ani slovo o tom, �e udìlalakariéru, vystudovala vysokou �kolu azískala doktorát. Neèteme o spoleèen-ském úspìchu, o tom, kolik mìla ma-jetku a pod. Øeè o výchovì dìtí zdev�ak je.Emancipace  - jak zvlá�tní slovo.Slovník øíká, �e znamená osvobození,vymanìní, zrovnoprávnìní. K jak stra�-nému nedorozumìní v prùbìhu na�ehostoletí do�lo! Ve jménu zrovnoprávnìní�en byly �eny zbavovány své role, rolematek, strá�kyní rodinného krbu, rolestabilizujícího základu rodiny. �enyode�ly do zamìstnání, ale jejich rolenikdo nepøevzal. Jesle a �kolky jsouspí� odkladi�tìm dìtí, nemohou nahra-dit pùsobení matek. U� sly�ím námitky- drahota, nezvládáme, nemáme pení-ze... Jistì, nìkdo je opravdu v tì�késituaci. Ale:L Co jíme? Vzpomínám na dìtskoupísnièku: "Hrách a kroupy, to je hloupý,to my máme ka�dý den, ale buchtys  povidlama jenom jednou za týden"Kdy jsme mìli naposled hrách a krou-py? Nejíme èastìji ty buchty "s povidla-ma"? A co salámky, �unèièky, sladkos-ti, lahùdky a rùzné jiné dobroty? Nesta-ly se pro nás samozøejmostí, a to do témíry, �e abychom si udr�eli standardv  jídle, odejde radìji matka od dìtí dozamìstnání?L Jaký je ná� byt? K  èemu jsounám obývací pokoje? Abychom se mìlikde dívat na televizi? Scházíme se jakorodina alespoò u stolu? Naslouchámedìtem? Nejsou i na�e po�adavky nabydlení a  pøepych nìkdy zbyteèné?Je-li cenou za pìknì vybavený byt

zamìstnaná matka, je to cena pøíli�vysoká.L Kde �eny pracují ? Pracují sku-teènì pouze nezbytnou dobu, abypomohly domácímu rozpoètu? Neníjejich práce nìkdy seberealizací, útì-kem od plotny, køiku a kòourání dìtí?Promiòte, �e tolik provokuji. Vím, �evìc není tak jednoduchá. Nechci aledìlat nìjakou sociologickou analýzujevu. Vlastnì jsem chtìl jen upozornit,�e tento problém existuje a �e odpo-vìdnost za jeho øe�ení nese ka�dýz  nás - nejen �eny, ale pøedev�ím jejichmu�i. V�dy� mu� je hlavou �eny, on jimá podpírat a povzbuzovat, aby zvlá-dala svou Bohem danou roli. Jak èastoale právì v tom mu�i selhávají!Morálka a hodnotový systém dne�nímladé generace prochází hlubokoukrizí. Za tento stav neseme ale odpo-vìdnost my, rodièe. Nevymlouvejme sena �kolu, kamarády, okolnosti, drahotu,zlou dobu.Ano, jsou rodiny, které �ijí nadoraz.Mu� je nezamìstnaný, rodinu �iví �ena.Rodina mù�e být zatí�ena pùjèkou,proto�e i malý byt je drahý. Faktem alezùstává, �e i mnoho dìtí �ije nadoraz.Chybí jim citové zázemí a jistota láskyrodièù, matky pøedev�ím. Ne v ka�dérodinì mù�e �ena zùstat s dìtmi doma.Pokud v�ak chodí do práce, mìla by siuvìdomit, �e je to nenormální stav,nebo� normální je, aby peèovala o  dìti.A pøedev�ím by si to mìl uvìdomit jejíman�el.Ké� by bylo více �en, které budouschopny se naplno vìnovat rodinì avýchovì dìtí! Ké� by bylo více mu�ù,kteøí v tom budou své �eny povzbuzo-vat! Ké� by bylo více ��astných a citovìvyrovnaných dìtí!-  Petr Vaïura - 
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U�lechtilá �ena se dr�í cti,kde�to ukrutníci se dr�íbohatství.  (Pøísloví 11,16)



VZTAHY -NEJBOLAVÌJ�Í ÚZEMÍ
Název této série snad ani nemusímobhajovat. V�ichni to víme. Mezilidskévztahy jsou tím nejbolestnìj�ím místemv na�í spoleènosti. Problémy jsou nav�ech úrovních. V man�elství, v rodinì,na pracovi�ti, ve vládì, v církvi a hlavnìve vztahu k Bohu. Proto v nìkolikapokraèováních probereme nejdùle�itìj�ípodmínky vztahù a dùvody selhávání.Odpovìdi budeme hledat opìt jenv  Bo�ím slovì. Vìøím, �e skrze svéslovo s námi bude Pán Je�í� jednat.Úcta v man�elstvíBùh stvoøil èlovìka, aby byl jehoobrazem, stvoøil ho, aby byl obra-zem Bo�ím, mu�e a �enu je stvoøil.(Genesis 1,27)Na�e vztahy mají odrá�et obraz Bo�íchvztahù a je pro lidstvo kritické. Skuteè-nost, �e dnes je tomu jinak, nemù�emepopøít. Proè mu� a �ena, které stvoøilBùh, aby byli jeho obrazem, jsou nakonci 20. století obrazem kohokolivjiného ne� svého Stvoøitele? Proè sevíc ne� 50% man�elství rozvádí? Proèvztahy tìch nejbli��ích mají tak dalekodo Bo�í lásky? Proè spoleènost hledáøe�ení pro partnerský vztah homose-xuálù? Kde se to v�echno vzalo? Pøi�loto ze dne na den?Budeme-li hledat odpovìï v Písmu,musíme zaèít od základu.Písmo svìdèí o tom, �e pùvodní mu�i pùvodní �ena byli dokonalí. Po jejichspoleèném pádu - neposlu�nosti vùèiBo�ímu varování - dokonalost ztratili.V  této tragické situaci milující Bùhzasáhl tím, �e mu�i i �enì urèil specific-ké poslání a skrze toto poslání zaslíbili  budoucí pøíchod Spasitele (Gn 3,14-19). Mu� má v potu tváøe dobývatzemi, svìt. Neznamená to, �e musí býtjen zemìdìlcem, ale svou prací podma-òuje fyzický svìt. Znovuzrozený mu�má svìt dobývat pro Bo�í království.

�ena mu má být pomocnicí, alezároveò i ona má svùj jedineèný úkol, ato je v bolesti pøivádìt na svìt novougeneraci. V takové bolesti, jakou si mu�nedovede ani pøedstavit (Gn 3. kap.).Samozøejmì nemám nic proti zmíròo-vání tìhotenských i porodních bolestí,nicménì pøivádìt dìti na svìt, peèovato nì a vychovávat je - to není jednodu-chá zále�itost.Proè Bùh dal lidem po pádu takovétì�ké úkoly? Byl v tom nìjaký zámìr?Domnívám se, �e ano. Bùh zná èlovìkaa� do posledního zákoutí jeho srdce.Od okam�iku, kdy høích vstoupil do�ivota lidstva, mu� i �ena potøebují mítka�dý nìco nenapodobitelného, cozpùsobí, �e i ve své høí�nosti budou nasebe odkázáni a budou si jeden druhé-ho vá�it. Úcta je základním prvkem dobrýchvztahù. Úcta je forma lásky projeve-ná obdivem a respektem, vìdomím,�e na tohle sám nestaèím a potøebujitoho druhého.�ena má vidìt mu�ovy schopnosti,obdivovat je a vá�it si jich. Naprotitomu mu�, který je silnìj�í ne� �ena, aledost tì�ce sná�í fyzickou bolest, nemápøehlédnout, �e pokraèování  jeho�ivota je mo�né jen pøes doèasné utr-pení a krev jeho �eny. Tak to rozhodlBùh. Mu� a �ena zhøe�ili a zaèali jedendruhého obviòovat. Bùh tedy zpùsobil,aby se navzájem potøebovali, a tím jimnabídl pøíle�itost obnovovat opìt dennìvzájemnou úctu.My jako moderní lidstvo jsme Bo�írovnováhu zcela naru�ili. Bystrá �enadosáhla v�ech mo�ností, jak se vyrov-nat mu�i. Není dnes snad u� ani jednopovolání, které by �ena nemohla vyko-návat, pokud se pro nì rozhodnea vydá úsilí, aby toho dosáhla.Ale nejen to. Moderní vìda zpùsobi-la, �e �ena u� ani otìhotnìt nemusískrze fyzický styk s mu�em. Dítì jemo�né poèít ze zkumavky a v Brnì setakto dìti poèínají prý jako na bì�ícímpásu. Zatím kvùli neplodnosti (pøede-v�ím neplodnosti mu�ù), ale co bude
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dál? Zdá se, �e �ena nebude potøebo-vat mu�e vùbec k nièemu (nejvý� takk otevøení konzervy).�ena se pokusila (samozøejmìs  jeho pomocí) mu�e dohnat a nahraditho a podaøilo se jí to. Feministické hnutína Západì je toho dokladem. Mu�ovomo�né se stalo i  �eniným mo�ným, aobìma najednou ubyl pùvodní pøiroze-ný zdroj úcty.S mu�em v�ak je tomu jinak. Mu� a�dìlá, co dìlá, není schopen nechat sivlo�it do svého lùna �enské vajíèkoa  porodit dítì. Není a nikdy nebude. Toby pøestal být mu�em. Zatímco �eninadomý�livost postavená na základìjejích úspìchù velice vzrostla, mu�-ské sebevìdomí na základì �en-ských úspìchù znaènì pokleslo.Mo�ná jste takto nikdy nepøemý�leli,ale svìt jde tímto smìrem. Èím víc je�ena sobìstaènìj�í, tím ménì úctymu�i poskytuje, proto�e u� k nìmunepotøebuje vzhlí�et. Mu� jí to vrací,také on si �eny pøestává vá�it, ale spolus tím odkládá i zodpovìdnost, kterouza �enu pøed Bohem nese. V�ak ona siporadí sama. Proto�e mu� potøebujemít za nìkoho odpovìdnost, byl takstvoøen, je ochoten navazovat hlubokývztah s mu�em - "pøítelem". Ten hoalespoò neponi�uje. Se �enou je topodobné. I ona si èasto daleko vícrozumí s  pøítelkyní ne� s protivnýmman�elem. Právì o tomhle mluví prvníkapitola listu Øímanùm. Vymìnili jsmeBo�í pravdu za le�, klaníme se výmy-slùm stvoøení místo Stvoøiteli, a protonás Bùh nechává na pospas na�imhanebným vá�ním (Ø 1,25). To se pakprojevuje naprosto ve v�ech oblastech�ivota a tímto smìrem pùjde svìt stálevíce. ALE NE MY!My nesmíme jít tímto smìrem:Hle, pøichází ten den hoøící jako pec,a v�ichni opová�livci a v�ichni, kdopáchají svévolnosti, se stanou strni�-tìm...  (Malachiá� 3,19)Projev úcty mu�e k �enì a �eny k mu�ije Pánùv pøíkaz. Není to jen nìjakýbenevolentní návrh.

Stejnì tak i mu�i, kdy� �ijete sesvými �enami, mìjte pro nì poro-zumìní, �e jsou slab�í, a prokazuj-te jim úctu, proto�e jsou spolus  vámi dìdièkami daru �ivota. Takva�im modlitbám nebude nicpøeká�et  (1. Petrùv 3,7)Jakmile mu� pøestane vnímat, �e �enaje slab�í (a ona je, kdy� to øíká Bo�íslovo) a pøenechá jí vedoucí roli, auto-maticky se pøipravuje o �eninu úctu. Onsám k ní také úctu ztrácí, ale navíc stojípøeká�ka mezi ním a Bohem. Cítí�-li se,bratøe, slabý v modlitbách, v Duchusvatém, bez Jeho pomoci a bez valné-ho �ivotního úspìchu, zaèni sledovatsvùj �ivot tímto smìrem. Tady je zøejmìkoøen tvé slabosti.A tak ka�dý z vás bez výjimky a�miluje svou �enu jako sebe sama a�ena a� má pøed mu�em úctu(respekt - bázeò)  (Ef 5,33).I my �eny máme pøíkaz Pánì pìstovatúctu, pøímo respekt vùèi man�elovi.Pøíkaz je pøíkaz. Na pøíkaz nelze odpo-vìï jinak ne� oním: Rozkaz, Pane! a jít apøíkaz plnit.Ve�kerá slabost køes�anstva prameníz neposlu�nosti Bo�ích pøíkazù. V�ech-na Bo�í naøízení jsou krásná, jejichplnìní pøiná�í èlovìku radost a slast, alez nìjakého nepochopitelného dùvodui  my znovuzrození køes�ané nechcemeBo�í slovo poslouchat, jen diskutujemea jsme z toho tak slabí, �e se témìøvùbec neli�íme od nevìøících. Dávnonejsme solí zemì, ani svìtlem svìta anaopak v hnilobì, zápachu a  tmì,která se �íøí kolem nás, jsme schopnise témìø poztrácet. My, kteøí jsme bylivyvoleni, abychom konzervovali svým�ivotem dìní kolem sebe, abychomsvítili jako svìtlo, které odstraòuje tmu.Vra�me se k Pánu! K  jeho pøíkazu úctyv man�elství. Uèiòme pokání z man�el-ské neúcty a úctu zaènìme �ít. Jakpraktikovat úctu?Nech partnera mluvit a domluvit!Naslouchej mu pozornì!Kdy� klade� otázky, nemají být pro-vokativní, jízlivé, vyèítavé!
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Úcta projevuje uznání slovy pøímo dooèí.Úcta projeví uznání i pøed cizímilidmi.Úcta nikdy nepomlouvá.Úcta projevuje péèi.Úcta se v�dycky zastane. I kdyby byliv�ichni proti tvému partnerovi ai  kdyby mìli pravdu, stùj za ním. Jstejedno tìlo. Tato pravidla platí jak promu�e, tak pro �enu.�ij Bo�í slovo a zaèni úctouk  partnerovi.Man�elé - nejlep�í spojencive spoleèném díleKdy� jsem pøi jednání parlamentuo  legalizaci homosexuálních a lesbic-kých partnerských vztahù zoufale vola-la k Pánu Je�í�i a ptala se ho, zda seposlanci doèista zbláznili a ztratilii  poslední zbytky zdravého selskéhorozumu, odpovìï jsem na�la v Písmu -prvotní pøíèina v�ech tìchto zmatkù jev  totálním nepochopení man�elství.Apo�tol Pavel sám mluví o jednotìman�elství jako o tajemství, a tototajemství vztahuje na Krista a církev.Tak jak silná je jednota Je�í�e Kristas  jeho církví, tak silné je pouto mezimu�em a �enou, kteøí spojí svùj �ivot.Jdi, jez svùj chléb s radostía  popíjej své víno s dobrou myslí,nebo� Bùh ji� dávno na�el zalíbenív tvém díle. Tvé �aty a� jsouv  ka�dé dobì bílé a tvá hlava a�nepostrádá vonný olej. U�ívej�ivota se svou �enou, kterou siszamiloval, po v�echny dny svého�ivota. To je ti pod sluncem dánopo v�echny dny tvé pomíjivosti, toje tvùj podíl v �ivotì, pøi tvémklopotném pachtìní pod sluncem.(Kazatel 9,7-10)Bo�ím zámìrem bylo vytvoøit silnoujednotu, odrá�ející Bo�í charakter.Jestli�e dva mladí lidé, dokonce i nevì-øící, jen trochu poslouchají vnitøní hlassrdce, to vnitøní chvìní jedineènosti,potom se zpravidla sejdou dva jedinci -mu� a �ena, kteøí se navzájem doplòují.

Pokud bychom spojili tyto vlastnostik jednomu dílu, byli bychom mocní.Místo toho tøí�tíme své síly do rùznýchzamìstnání a èinností. Zaèalo to tech-nickou revolucí v  minulém století au  nás to zpeèetil komunismus jakonìco nemìnného a  povinného. Ka�dýden se umìle rozdìlujeme, abychomzastávali tì�ké a  zodpovìdné funkce.My �eny pod touto prací padáme úna-vou, mu�i naopak musí zamìstnávatcizí �eny na vykonávání urèitých úkolù.Proè se vlastnì �eníme a vdáváme,kdy� pak své síly nespojujeme? Spoju-jeme pouhé peníze a sex? Není tomálo? Jen spojené síly pøiná�ejí hloub-ku vztahù i díla. To je jednota. Byli jsmeumìle roztr�eni, ale nemáme to pøi-jmout jako normální, proto�e v�echnolze napravit, budeme-li chtít.Bo�í slovo øíká: U�ívej �ivota se svou�enou, kterou sis zamiloval, po v�echnydny svého pomíjivého �ivota.... My veslovì "u�ívej" sly�íme chvíli lásky dennìa dva týdny dovolené za rok. Tak nászotroèili. Bùh si naopak pøál, abychomse u�ili po v�echny dny. Jako dva,které On spojil od svatby a� do smrti.Ve dne v noci. Jsme spojeni ke spoleè-nému dílu, abychom pro�ívali potì�enía plnost vztahu. Jak krásné vìci námnabízí ná� Pán. Jak nádherný podíl podsluncem ve dnech na�í pomíjivostia  v  klopotném pachtìní.Za komunistù jsme nesmìli pracovatspoleènì jako man�elé a pro mnohé tozaèalo být pohodlné, proto�e mu� jepøirozenou korekcí vlastní �eny a �enakorekcí vlastního mu�e. Kdy� mu�nechce odlo�it své slabosti, utíká odsvé �eny. Kdy� �ena nechce odlo�it svéslabosti, prchá od man�ela.Na�e oddìlená pracovi�tì námumo�òují válet se ve svých høí�ícha  sobectví, a proto jsme tak slabí,nemocní a plní mdloby. Jak moc jsmeoddìleni od sebe, tak moc jsme oddì-leni od Nìho, od Pána Je�í�e Krista. Jeto tvrdé slovo a já se ho lekám. I  mys  man�elem pracujeme spoustu hodindennì ka�dý jinde.
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Vytváøení spoleèného díla prohlubujelásku, upevòuje vztah a buduje úctu.Samozøejmì, �e potøebujeme mít Je�í�eKrista uprostøed na�eho vztahu. A pakse trojitý  provázek nepøetrhne.Prorazit bariéru po padesát let zaje-tých norem není vùbec jednoduché. Mystar�í do toho musíme vlo�it ve�kerouenergii i víru, ale mladá generace mávelkou �anci.Chtìla bych velice povzbuzovatmladé lidi, mladá man�elství, aby hle-dali spoleèný �ivotní cíl ve v�ech oblas-tech. Jak v oblasti duchovní, ve slu�bì,tak i v oblasti tìlesné a fyzické, vèetnìspoleèné práce.Samozøejmì, �e rùzná �ivotní obdobípøiná�ejí rùzné situace. Kdy� jsou dìtimalé, je situace jiná, ne� kdy� dorùstají,dospívají nebo jsou dospìlé. Pokudjsou dìti malé, je úkolem mladé paníbýt èasto víc psychickou posilou man-�ela, ne� praktickou pomocnicí. Budo-váním rodinného zázemí �ena pomáhámu�i poznat, jak dùle�ité je jeho místoman�ela, otce a knìze rodiny. Alepostupnì mù�e a má dojít k úplnémusplynutí i v praktické oblasti. Je to jistìideál, ale proè se nepokusit naplnitprávì ideál.Man�elství a� mají v�ichni v úctì aman�elé a� jsou si vìrni, nebo�neøestné a nevìrné bude souditBùh. (�idùm 13,4)Nezapomeòme, �e Pán Je�í� pøijdeje�tì jednou a otøese nebem i zemí. Tenden pøijde jako hoøící pec a my musímebýt èistí, abychom obstáli. Podíváme-lise na kteroukoliv zprávu ve sdìlovacíchprostøedcích, vidíme, �e jsme na poèát-ku porodních bolestí. Jak dlouho tenporod bude trvat, není podstatné.Podstatné je, �e porodní bolesti sestupòují a abychom je vydr�eli, musíme�ít jako �il Je�í� tady na zemi. Nemámejinou mo�nost.Znamená to, �e na�e vztahy s bli�ní-mi budou takové, jako byl Je�í�ùv vztahs Otcem a s lidmi. V první øadì potøebu-jeme obnovit man�elský a rodinný �ivoti vèetnì rodinného podnikání. My neob-

novujeme tyto vztahy kvùli ziskuchti-vosti, sobeckým vá�ním, modláøství apý�e. To dìlají pohané. My obnovujemerodinu proto, abychom �ili lásku podlepøíkazù Pána a byli rozumní, støízliví,stále pohotoví k modlitbám a mohlislou�it dary, které jsme pøijali. (1 P 4.kap) Svìt se bude man�elství a rodinìstále víc vysmívat, kde�to Je�í�ovanevìsta bude v man�elství pro�ívatvztah Pána Je�í�e s církví. Pokud seov�em jako jednotlivci poddáme.Dokud nevytvoøíme silná man�elství,nevytvoøíme ani harmonické rodiny,nato�pak dobøe fungující obecenstvíkøes�anù. Opravdu pevná man�elstvístojí jen na lásce, oddanosti a úctì,která vyvìrá z lásky, oddanosti a úctyvùèi Je�í�i Kristu.Abych se vrátila k pùvodní otázcevztahù. Zemì, povolující a uzákoòujícíjakékoliv formy homosexuálních alesbických vztahù, jsou zemì s nejvícenaru�eným man�elským a rodinným�ivotem. My køes�ané víme, �e homose-xualita je ve své podstatì následekodpadnutí od Boha. Jediným lékemproti v�em nepravostem je návrat keKristu do v�ech dùsledkù.Tvé �aty a� jsou v ka�dé dobì bíléa tvá hlava a� nepostrádá vonnýolej. U�ívej �ivota se svou �enou,kterou sis zamiloval, po v�echnydny svého pomíjivého �ivota.(Kazatel 9,8-9)Návrat ke Kristu zaèíná v man�elstvía  pøes rodinu se dostává do celé spo-leènosti. Budeme-li �ít v silných a har-monicky krásných man�elstvích, pevnìspojených Je�í�ovou láskou, budemepøirozeným zpùsobem, dokonce i bezpeticí, vytlaèovat høích ze své zemì.Naopak, jsou-li na�e man�elství stejnìmdlá jako man�elství svìta, mù�emedemonstrovat, ale høích bude dál vlád-nout. Nebojme se vrátit se k pùvodnímuBo�ímu plánu  u�ívání si �ivota se svou�enou, co� je nám dáno jako podílnebeského království.Pøí�tí pokraèování o vztahu k dìtem- Marika Frydrychová -
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O ZKA�ENOSTI ÈLOVÌKA
Pøed èasem jsem dostal dopis,v  nìm� mi pisatel vytýká nìkolik dok-trín, týkající se problému "dìdiènéhohøíchu" a høí�né podstaty èlovìka.Cituji:Zaèátek citace:Termín "høí�ná podstata" se objevuje u�v názvu èlánku, a je znaènì oblíbenýu luteránù, zatímco odborníky na dìdiè-ný høích jsou, pokud vím, katolíci. Auto-rovi èlánku jsou tyto termíny východis-kem. Kromì "høí�né podstaty" a  z nívyplývajícího "dìdièného høíchu" tak"obohatili" svìt napø. o pojem "trans-substanciace". S Biblí tyto my�lenkovékonstrukce mají spoleèné téma, nikolivv�ak ducha."Konec citace.V dopise se dále pí�e, �e køes�anépøevzali "podstatu" a "nahodilost(pøípadek)"  té�e vìci  od  Aristotela.Jak jsem pochopil, snad se nemýlím,pisatel dopisu popírá, �e by høí�ná"podstata" - neodolatelné sklony høe�it,pøecházela dìdiènì z rodièù na dìti.Jestli�e má pisatel pravdu, potom seèlovìk rodí mravnì neutrální, a teprve�ivot a prostøedí v nìm� uplatòuje svojivùli a volbou dobra nebo zla z nìj vy-tváøí èlovìka dobrého nebo zlého.Víme, �e komunikace je v�dy nejvìt-�í pøeká�kou dorozumìní. Velmi èasto,kdy� dva øeknou toté�, mají na myslinìco zcela jiného. Lidé rozumí stejnýmslovùm podle svého, a ne� si mohouvzájemnì upøesnit názvosloví, jejichemoce je rozladí natolik, �e ztratí zájemo dal�í dialog a  porozumìní.Nìkdo namítne, �e je zbyteèné seo  takových vìcech dohadovat, �e tonení podstatné. Øíkají: "nám staèíjednoduchá víra". Jen�e odpovìï natakové otázky mìní zásadnì pohled naBoha i èlovìka. Kromì toho, køes�an bymìl pøemý�let, rozjímat, zkoumat Bibli,aplikovat poznání a nechat se pøede-v�ím vést Duchem svatým ke stálehlub�í pravdì. Jen tak jsou Bo�í dìti

posvìcovány, rostou ve víøe a dospívajív poznání.Dopis ètenáøe pokraèuje, �e èlovìknedìdí specifické høíchy svého otcenebo matky. S tím souhlasím, a dodá-vám, �e ani za nì nemù�e nést odpo-vìdnost - jen jisté následky.Co je høích? Pùvodní význam mákoøeny v lukostøelbì a znamená minoutcíl - terè. Netrefit se také mù�e zname-nat nìco pokazit, zaèít a nedokonèit,zapomenout, ztratit, zabloudit aj. Pøe-dev�ím v�ak míjíme cíl, ke kterémujsme byli stvoøeni - milovat svého Stvo-øitele. Nemilujeme-li Boha z celéhosrdce, mysli a síly, a svého bli�ního jakosebe sama, míjíme v�ech deset pøiká-zání. Minout cíl, k nìmu� jsme bylistvoøeni, je naprostý duchovní propad.Vysvìtleme si tedy pojem "naprostézka�enosti èlovìka" . Takové prohlá-�ení zní negativisticky a odpudivì,obzvlá�tì, kdy� za høíchem zka�enéosobnosti dosadíme sami sebe a svénejbli��í. V�ichni jsme ochotni pøiznat siurèité charakterové nedostatky; aleúplnou zka�enost? Znamená to, �ei  novorozeòata jsou dìdiènì posti�enaa mají v sobì vrozené zlo? Existujevùbec lidské dobro? Jistì! V�dy�, kdy�pøijdu na náv�tìvu, vìøím, �e mi hosti-telka nenasype jed do kávy. Vìøímpilotovi, �e má smysl pro odpovìdnosta nerozhodne se pøistát nìkde jindene� na leti�ti. Dùvìøuji lékaøùm a  ode-vzdám se do jejich péèe, proto�e jsempøesvìdèen, �e jsou to odpovìdní lidé adobrý specialista mnì úmyslnì nepo-�kodí. Kdybychom nemìli na srdci jistédobro, lidský rod by dávno vyhynul.Lidé konají dobré skutky, ale v�echnadobrota, o  ní� doposud hovoøíme,nepatøí do duchovní oblasti. Tuto èás-teènou, neduchovní "dobrotu" ovládásvìdomí pøirozeného èlovìka, tedyi  toho, který není duchovnì znovuzro-zen. Bo�ím dítìtem se èlovìk stáváteprve duchovním znovuzrozením.V otázce duchovního znovuzrození,které vede ke spasení, se køes�ané dìlína dva tábory:
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(1) První tábor (Arministé) vìøí, �epøirozený èlovìk není úplnì duchovnìmrtev. Proto na svém duchovním zno-vuzrození, na své regeneraci, mù�es  Bohem spolupracovat . V ka�démèlovìku zbývá trochu dobra - duchovní-ho �ivota, jen� umo�ní buï vírou pøi-jmout nebo nevírou odmítnout Bohemnabízenou milost. Je�í�ova spásnázastupující smrt je tedy otevøená, nedo-konaná, potenciální pro v�echny, proto-�e její úèinnost je podmínìna pøijmutímnebo odmítnutím Bo�í obìti na køí�i.Èlovìk vìøí proto, aby naplnil pod-mínku (víru), bez ní� ho Bùh nepøi-jme.(2) Druhý tábor (Kalvinisté) vìøí, �ehøí�ný èlovìk je duchovnì mrtev. Tako-vý èlovìk duchovnì neexistuje. Protona svém znovuzrození, na své regene-raci, nemù�e spolupracovat.  Duchovnívìci se dají pochopit jen duchem, kterýduchovnì mrtvému úplnì chybí. Èlovìknemù�e pochopit, ani pøijmout neboodmítnout spásu, pokud není z Bo�íhosvrchovaného rozhodnutí, duchovnìznovuzrozen, regenerován, duchovnìvzkøí�en. Je�í�ova spásná zastupujícísmrt je tedy uzavøena, dokonaná, plnìúèinná pro Jeho lid, nepodmínìnalidským rozhodnutím nebo naplnìnímjakékoliv podmínky. Èlovìk vìøí, chá-pe a pøijímá obì� Pána Je�í�e Krista,proto�e u� je  Bohem znovuzrozen,duchovnì vzkøí�en.Co teï?! - dva zcela rozdílné náhle-dy! Nejsou vùbec nové. Bìhem posled-ních dvou tisíc let bylo na toto témanapsáno mno�ství knih a stále je tatootázka s námi. V Holandsku z tohovznikla v 17. století málem válka."Naprostá zka�enost èlovìka? "Odpovìï na tuto dùle�itou otázkuovlivní ná� dal�í pohled na sebe, bli�ní,na køes�any, na spásu, a pøevratnìroz�íøí na�e chápání svatosti a svrcho-vanosti Boha. Kdy� hovoøíme o napros-té zka�enosti, myslíme tím, �e lidskápovaha, charakter, pøirozenost - nevím,jak to nejlépe vystihnout - je poru�ená,zvrácená a zasa�ena høíchem.

Adamùv høích zapøíèinil zlo, kterénelze spoutat lidskou silou.  Rodíme sehøí�ní a høí�nými zùstáváme po celý�ivot. Vzpoura je v nás, høe�íme pøiro-zenì, bez nátlaku, a v souladu se svýmchtìním. Ani jeden prvek viditelnéi  neviditelné podstaty èlovìka, a v�eho�ivého i ne�ivého stvoøení, nezùstal vesvé pùvodní dokonalé podobì. Napøí-klad v�e v mém oku je zasa�eno, doposledního receptoru a nervovéhospoje, ale jen do urèité míry, proto�estále je�tì vidím. Na�e tìlo a  mysl jetaké omezenì funkèní, ale vyznaèuje serùzným stupnìm rozkladu, opotøebe-ním, postupným slábnutím orgánù,celkovým stárnutím, co� neodvratnìspìje k  tìlesné smrti.Urèující pøídavné jméno "naprostá"vystihuje extenzitu zkázy, tedy zkázav celém rozsahu. Míra neboli intenzitazkázy pøirozeného èlovìka a stvoøenínemù�e být úplná, to by nezbylo vùbecnic, v�e by bylo nefunkèní.Co neexistuje, co je mrtvé a ne-funkèní, kde je intenzita i extenzitazkázy úplná, je ztráta spojení s Bohem.Proto øíkáme, �e se èlovìk rodí duchov-nì mrtev.  Následek pøeru�eného spo-jení s  Bohem je duchovní oddìlenost -nemohoucnost, co� je duchovní pa-dlost do té míry, �e èlovìk je nescho-pen uèinit cokoliv, co se týká vlastníspásy. Pøirozený èlovìk nemá ani jedensmysl, kterým by s  Bohem mohl navá-zat kontakt. Spojení s Bohem je plnìzávislé na Bohu, nikdy ne na èlovìku!Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsemvyvolil vás.  (Jan 15,16)Definici "naprosté zka�enost èlovìka"musíme dobøe rozumìt, abychommluvili o stejné vìci. Vùbec nepopírám,�e v�ude kolem nás je mnoho lidí, kteøímají spoustu ctností, jestli�e na nìpohlí�íme z pøirozené, tedy tìlesné aneduchovní existence. Dobøí lidé �ijív�ude kolem nás a není jich málo.Mìjme v�ak na pamìti, �e z Bo�íhohlediska v�ichni pøicházíme na svìtduchovnì mrtvi, �ijeme v zajetí høíchu,máme volnost sklízet jen to, co je
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v  na�em srdci. Pøirozený èlovìk nemávolnost ani mo�nost, aby své srdcenaplnil Duchem Bo�ím. Skuteèná spásaèlovìka Bohem vyluèuje lidské zásluhyz pochopitelného dùvodu - aby senikdo nechlubil.  Èlovìk byl pøedurèen, aby oslavovalBoha, aby miloval bli�ního; poslu�nìdodr�oval Bo�í zákon, nekradl, nelhal,nezabíjel (ani nenávistí), nesmilnil,a  nedychtil (nezávidìl). Bùh stvoøildokonalého èlovìka. Adam nebyl otro-kem høíchu. Mohl pøirozenì setrvávatv  pøítomnosti Bo�ího vedení, ale mohltaké odmítnout. Adamovo rozhodnutístrhlo ve�keré jeho potomstvo do du-chovní oddìlenosti od Boha a pozvol-ného tìlesného umírání. Lidstvo ztratilovolnost rozhodnout se pro Boha,a  zùstala mu volnost jen v tom Zlém,v  nìm� se lidská vùle svobodnì rozho-duje jen proti Bohu.Pøirozený, z  �eny narozený a mu-�em zplozený èlovìk, nemù�e poznatBo�í pravdu, proto�e se rodí duchovnìhluchý a slepý, prostì mrtvý. HospodinBùh èlovìku pøikázal:Z ka�dého stromu zahrady smí� jíst.Ze stromu poznání dobrého a zléhov�ak nejez. V den, kdy bys z nìhopojedl, propadne� smrti.(Genesis 2:16-17)Bùh varoval Adama pøed nebezpeèím.V ráji nebylo nic, co by vypadalo odpu-divì. Adam a Eva byli obklopeni doko-nalostí, jakou nepoznal nikdo z lidí, aleEva byla zvìdavá a nedbala Bo�íhovarování.�ena vidìla, �e je to strom s plodydobrými k jídlu, lákavý pro oèi, stromslibující v�evìdoucnost. Vzala tedyz  jeho plodù a jedla, dala také své-mu mu�i, který byl s ní, a on té� jedl.Obìma se otevøely oèi: poznali, �ejsou nazí. (Genesis 3:6-7) Eva naslouchala svodùm hada, Adamnaslouchal Evì a Bùh promluvil:Uposlechl jsi hlasu své �eny a jedl jsize stromu, z nìho� jsem ti zakázaljíst. Kvùli tobì nech� je zemì prokle-ta; po  celý svùj �ivot z ní bude� jíst

v  trápení. Vydá ti jenom trní a hlo�í abude� jíst polní byliny. V potu svétváøe bude� jíst chléb, dokud senenavrátí� do zemì, z ní� jsi byl vzat.Prach jsi a v prach se navrátí�.(Genesis 3:17-19)V Adamovi jsme ztratili i tìlesnou pøiro-zenost nestárnout a neumírat, proto�epro ka�dého z nás platí - mzdou høí-chu je smrt. Dùsledek vrozené høí�népodstaty tedy je, �e pøirozený èlovìknení schopen udìlat cokoliv, co by byloduchovnì správné, tedy spravedlivé.Adamovým neuposlechnutím jsmev�ichni zhøe�ili, ztratili jsme volnostrozhodování v Bo�ích osvìtlenýchmantinelech a sesunuli jsme se do"volnosti" rozhodování ve tmì, v manti-nelech toho Zlého, co� je otroctví. Buïpo znovuzrození uplatòujeme svobod-nou vùli v  Bo�ím rámci, nebo pøirozenìv  rámci toho Zlého.  Buï po nadpøiro-zené regeneraci posloucháme Boha,nebo pøirozenì toho Zlého.Objektivní pochopení podstaty na-prosté lidské zka�enosti ovlivòuje ná�pohled na spásu, znovuzrození, obøezá-ní srdce, regeneraci, posvìcování køes-�anského �ivota. Znovu máme pøedsebou dvì mo�nosti:1. Pokud vìøíme, �e na�e duchovnízka�enost je jen èásteèná (Arministé),�e nejsme naprosto duchovnì mrtvi,potom musíme vìøit, �e na�e duchovníznovuzrození, regenerace, duchovnívzkøí�ení je dvoustranná práce, �e toje synergické Bo�í "rozhodnutí", kteréje podmínìno na�im "rozhodnutím".Skutek víry  potvrzuje, �e nejsme du-chovnì bezmocní, nejsme naprostozka�ení a na�e duchovní svébytnost jeèásteènì zachována. Lidské osobnírozhodnutí podmiòuje Boha èlovìkaspasit. Jinými slovy - proto�e mámev duchovní oblasti urèitou volnost, jsmeschopni Bo�í nabídku pøijmout neboodmítnout. Tento pohled v  rùznýchvariantách historicky zastávali: Pelagi-us, semi-pelagiáni, Cassian, Faustus,Tridentský koncil, Luis de Molina, Armi-nius, Finney, Chafer a dal�í.
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2. Jestli�e ale vìøíme, �e na�e du-chovní zka�enost je úplná (Kalvinisté),potom musíme vìøit, �e na�e duchovníznovuzrození, regenerace, duchovnívzkøí�ení je z vùle (práce) Jednoho, �eto je monergické, nepodmínìné Bo�írozhodnutí z milosti, na nìm� nemáme�ádnou zásluhu ani spoluodpovìdnost.Tak, jako nikdo nerozhoduje o své vùlizda a  kdy se tìlesnì narodí, podobnìse nikdo nemù�e sám rozhodnout, zdaa  kdy se duchovnì znovuzrodí. Obojíse dìje mimo nás. Jinými slovy - jsme,proto�e nás Bùh znal je�tì pøed zalo�e-ním svìta, a vìøíme, proto�e nás Bùhbezpodmíneènì bez zásluh a z milostivyvolil a znovuzrodil. Víra, posvìcovánía spolupráce s Bohem jsou a� projevya dùsledky znovuzrození. Tento pohledhistoricky zastávali: Augustin, Prosper,Hus, Kalvín, Chemnitz, Jansen, Ques-nel, Pascal, Luther, Edwards, Spurgeona dal�í.Z pøede�lého vyplývá: První vìøí, abybyli znovuzrozeni; druzí vìøí, právìproto, �e u� jsou znovuzrozeni. Prvnívìøí, �e jsou v høíchu jen duchovnìnemocní, tedy èásteènì �iví, proto majívolnost se svobodnì rozhodnout pronebo proti Bohu; druzí vìøí, �e jsouv  høíchu duchovnì mrtví, stojí mimo,proto mají volnost se svobodnì roz-hodnout jen proti Bohu, proto�e, jakøíká Písmo: není ani jeden, kdo byhledal Boha .Pochopení uèení o duchovní zka�e-nosti èlovìka, zda je úplná, nebo jenèásteèná, nutí vìøící vykládat stejnéver�e rùzným zpùsobem. Vidíme, �e senezabýváme teologickými zbyteènost-mi, ale dùle�itými otázkami, je� mìnípohled na Boha, èlovìka a zpùsobspásy. Pojïme dále a podívejme se naminulost ka�dého dne�ního køes�ana,kdy �il podle svého, tedy v høíchu:I vy jste byli mrtvi pro své vinya  høíchy, v nich� jste døíve �ili podlebìhu tohoto svìta, poslu�ni vládcenadzemských mocí, ducha, pùsobící-ho dosud v tìch, kteøí vzdorují Bohu.I my v�ichni jsme k nim kdysi patøili;

�ili jsme sklonùm svého tìla, dalijsme se vést svými sobeckými zájmy,a tím jsme nutnì propadli Bo�ímusoudu tak jako ostatní.(Efezským 2:1-3)�ít sám sobì znamená propadnoutBo�ímu soudu. Vzdorují v�ichni, bezznovuzrození toti� nemají ani nechtìjímít jinou mo�nost. Proto se nikdonemù�e pro Spasitele Je�í�e Kristarozhodnout. Nemù�e a  nechce vìøit,proto�e svobodná volba vyvìrá zesrdce, které je duchovnì zka�ené.Jediná záchrana vìzí ve výmìnì srdce.Kdo nebyl znovuzrozen z Ducha Bo�í-ho, komu nebylo obøezáno srdce, komunebyl do nitra vlo�en Bo�í Duch, tenzùstává vrozenì duchovnì mrtev.Kdy� jste je�tì byli mrtvi ve svýchvinách a duchovnì neobøezáni,probudil nás k �ivotu spolu s ním(tj. Kristem) a v�echny viny námodpustil. (Koloským 2:13)Probuzení k vìènému �ivotu, znovuzro-zení, duchovní vzkøí�ení, regenerace setedy uskuteènilo ve stavu na�í duchov-ní neexistence, kdy jsme byli oddìleniod Boha a duchovnì neobøezáni. Pøiro-zený èlovìk nemù�e uvìøit, dokud neníDuchem svatým o�iven, probuzen,znovuzrozen. Na�e ztracenost - nepra-vost je pøirozená, je nám vrozená odpoèetí, pochází ji� z matèina lùna.Ano, zrodil jsem se v nepravosti,v høíchu mì poèala matka.(�alm 51,7)Zde David neøíká, �e byl poèat høíchem,jako by man�elské lo�e bylo høí�né, toje pøece svaté; a u� vùbec nemá namysli matèinu høí�nost. Mluví toti�o sobì, ne o svojí matce. David øíká, �ebyl høí�ný ji� v  okam�iku poèetí.Èlovìk narozený z �eny má krátkývìk, av�ak nepokoje do sytosti.(Jób 14,1)Pøirozený èlovìk umírá døíve ne� chce,�ije v nepokoji a strachuje se o  svùj�ivot. Smrt, strach ze smrti a nepokojv  du�i jsou následky vrozené høí�népodstaty. Mù�eme øíci, �e  èlovìk nenízlý, proto�e koná zlé èiny; ale koná
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zlo, proto�e je zlý . Proto bída anibohatství nedìlá z lidí zlosyny; lidé u�jsou zlosyny od poèetí:Svévolníci, ti se odrodili hnedv  matèinì lùnì, z mateøského �ivotase lháøi dali bludnou cestou.(�alm 58,4)Èlovìk z mu�e a �eny ji� od svéhopoèetí, nepatøí do Bo�ího království.Je�í� uèil, �e pøirozený èlovìk se musíduchovnì narodit znovu, aby ve�el doBo�ího Království.Amen, amen, pravím tobì, nenaro-dí-li se kdo z vody a z Ducha, nemù-�e vejít do království Bo�ího. Co senarodilo z tìla, je tìlo, co se narodiloz Ducha, je duch. Nediv se, �e jsem tiøekl: Musíte se narodit znovu.(Jan 3,5-7)Nikdo z nás si nemù�e vybrat, zda setìlesnì narodí. Nemù�e si vybrat otce,matku, barvu pleti ani spoleèensképostavení, to v�e je mu dáno; s  na�ímrozhodováním to nemá nic spoleèného.Podobnì jsme si sami nevybrali du-chovního Otce; byli jsme duchovnìnarozeni z Bo�í vùle, z Bo�ího Duchaskrze Jeho nepomíjitelné Slovo:Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsemvyvolil vás a ustanovil jsem vás,abyste �li a nesli ovoce a va�e ovoceaby zùstalo; ... (Jan 15:16)Ano, neseme duchovní ovoce, ale jenproto, �e nás Bùh vyvolil a znovuzrodil- bez na�eho vìdomí, pøání a  zásluh.Pøirozený èlovìk nemù�e duchovnìudìlat nic dobrého, proto�e lidská myslje vrozenì zatemnìlá høíchem. To platío celém Adamovì potomstvu.Bez Bo�í svrchované milosti seèlovìk nemù�e k Bohu ani pøiblí�it. Bùhmá prvenství ve v�em a køes�anovasláva je viditelná jenom v Bohu. Na�epøirozená podstata je zkorumpována:Z nitra toti�, z lidského srdce, vychá-zejí zlé my�lenky, smilství, loupe�e,vra�dy, cizolo�ství, chamtivost, zlo-volnost, lest, bezuzdnost, závistivýpohled, urá�ky, nadutost, opová�li-vost. V�ecko toto zlé vychází z nitraa  znesvìcuje èlovìka.  (Mk 7:21-23)

Jestli nám tento výèet pøipomínásouèasný stav lidstva, neviòme dobu,v  ní� �ijeme, nesvádìjme nic na pro-støedí nebo historii. Obojí pùsobí jenjako katalyzátor; na povrch vypluje jento, co je v nás vrozenì skryto. Vina je v  na�ich srdcích a ta jsoupøíèinou �patných nebo totalitníchre�imù... V�ichni lidé bez na�eho Spasi-tele Pána Je�í�e Krista, bez Jeho osví-cení, chodí ve tmì:Soud pak je v tom, �e svìtlo pøi�lona svìt, ale lidé si zamilovali více tmune� svìtlo, proto�e jejich skutky bylyzlé. (Jan 3:19)Kdybychom byli duchovnì zka�eni jenèásteènì, potom Bùh nemusel posílatna zem svého Syna. Mohl jednodu�epou�ít na�i zbylou duchovní nezka�e-nost. My ale vìzíme od narozenív  duchovní mrtvosti, jsme soustøedìnina sebe a odvráceni od Boha.Soustøedìní na sebe je Bohu ne-pøátelské, nebo� se nechce aninemù�e podøídit Bo�ímu zákonu.Ti, kdo �ijí jen z vlastních sil, ne-mohou se líbit Bohu.  (Ø  8:7-8)Nejvìt�í duchovní podvod je lidskápýcha, "nadìje a víra", �e mù�eme �ítz  vlastních sil, �e jsme duchovnì auto-nomní. Pøed znovuzrozením jsme na-prosto nezpùsobilí pøijmout by� tøebajen èásteènou duchovní pravdu. Z pøi-rozenosti známe jen duchovní deforma-ci, která vyhovuje na�í zdeformovanésvobodné vùli. Nikdo nemá vrozenouschopnost pochopit Bo�í pravdu:Pøirozený èlovìk nemù�e pøijmoutvìci Bo�ího Ducha; jsou mu bláz-novstvím a nemù�e je chápat,proto�e se dají posoudit jen Du-chem.  (1. Korintským 2:14)Jen ten, koho Bùh znovuzrodí, dostanedo svého nitra Bo�ího Ducha a v souz-vuku se svojí obrozenou volností sesvobodnì a bez nátlaku rozhodnezodpovìdnì vìøit.  Pavel nabádal køes-�any, aby ne�ili ve tmì jako pohané.Pohan nezná hranice své náru�ivosti.Pohané si nemohou pomoci, proto�emají vrozenì zatvrzelé srdce.
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To vám øíkám a dotvrzuji jménemPánì: ne�ijte tak, jako �ijí pohanépodle svých marných pøedstav. Majízatemnìlou mysl a odcizili se Bo�ímu�ivotu pro svou nevìdomosta  zatvrzelé srdce. Otupìli, propadlibezuzdnosti a s chtivostí dìlají ha-nebné vìci. (Efezským 4:17-19)Jen Bùh svojí milostí promìòuje srdcepohanù. V�ichni posvìcení svatí kdysibez výjimky chodívali ve tmì:I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vásPán uèinil svìtlem. (Efezským 5:8)Tìlesný, pøirozený èlovìk, který neníBohem uschopnìn znovuzrozením anaplòováním své víry se nemù�e sámod sebe stát svìtlem, proto�e:Èistým je v�echno èisté. Ale poskvr-nìným a nevìøícím nic není èisté. Jakjejich rozum, tak jejich svìdomí jsouposkvrnìny. (Titovi 1:15)Bùh jedná jen s dvìma skupinamilidí: (1) dìtmi Bo�ími, a (2) dìtmitohoto svìta,  dìtmi toho Zlého .Tato èernobílá biblická optika nevidí�ádný neutrální tøetí stav èlovìka. Ka�-dý se rodí jako otrok zla a poslouchávládce nadzemských mocností. Zde jebiblický dùkaz:I vy jste byli mrtvi pro své viny ahøíchy, v nich� jste døíve �ili podlebìhu tohoto svìta, poslu�ni vládcenadzemských mocí, ducha, pùsobící-ho dosud v tìch, kteøí vzdorují Bohu.(Efezským 2,1-2)Nepøedstavujme si ïábla jako nìjakéhokozího mu�íèka. Ïábel je nejvychytra-lej�í svùdce. Umí se zalíbit, a ten, kdoBoha nezná, dopøává sluchu vábenísvìta. Pøirozený èlovìk je obdivovate-lem líbivých filosofických i teologických-ismù, které popírají Bo�ství Je�í�eKrista, existenci Boha i ïábla.Víme, �e jsme z Boha, kde�to celýsvìt je pod mocí Zlého. Víme, �e SynBo�í pøi�el a dal nám schopnostrozeznávat, abychom poznali, kdo jepravý Bùh. A jsme v tom pravémBohu, proto�e jsme v jeho SynuJe�í�i Kristu. On je ten pravý Bùha  vìèný �ivot. (1. Janùv 5,19-20)

Kdo tedy není v Je�í�i Kristu, ten jeve svìtì, a celý svìt je v moci tohoZlého. Pán Je�í� øekl:Kdyby Bùh byl vá� Otec, milovalibyste mì, nebo� jsem od Boha vy�ela od nìho pøicházím. Nepøi�el jsemsám od sebe, ale on mì poslal. Proèmou øeè nechápete? Proto, �e ne-mù�ete snést mé slovo. Vá� otec jeïábel a vy chcete dìlat, co on �ádá.On byl vrah od poèátku a nestálv  pravdì, ponìvad� v nìm pravdanení. Kdy� mluví, nemù�e jinak ne�lhát, proto�e je lháø a otec l�i.(Jan 8:42-44)To je nepøíjemná zpráva. Apo�tol Pavelpí�e svému uèedníkovi Timoteovi, jakýmá být Kristùv slu�ebník:Má vlídnì pouèovat odpùrce. Snadjim dá Bùh, �e se obrátí, poznajípravdu a vzpamatují se z ïáblovýchnástrah, do kterých se dali polapit,kdy� podlehli jeho vùli.(2. Timoteovi 2:25-26)Køes�ané se nemají pou�tìt do hlou-pých sporù, mají se vlídnì podìlito  Krista. Spása nespasených nenív  jejich vùli, ale v Bo�í vùli. Èlovìk jeotrokem høíchu. Otrok musí pracovatpro svého pána. Otrok se nemù�e sámvykoupit. Puzen vlastní vùlí - poslouchásvého pána. Ka�dý èlovìk høe�í. I ti, kdojsou ji� Bo�ími dìtmi, mohou zhøe�it,ale nejsou høíchem ani ïáblem zotroèe-ni jako kdysi, a mohou se ïáblu vzepøít:Vzepøete se mu, zakotveni ve víøe, apamatujte, �e va�i bratøí v�ude vesvìtì procházejí tým� utrpením jakovy. (1. Petrùv 5:9)Humanistické stanovisko tvrdí, �e�patné prostøedí vytvoøí zlého èlovìka,proto koøen zla øe�í nápravou spoleèen-ských vztahù. Biblické stanovisko tvrdí,�e zlé lidské srdce vytvoøí �patné spo-leèenské vztahy, proto koøen zla øe�ínápravou lidského srdce. Jen ten, kdosi uvìdomí svoji zoufalou situaci, sebude bít v prsa a  volat k Bohu: Bo�e,slituj se nade mnou høí�ným. Jinácesta není, ne� cesta pokory. To u�nám Bùh vymìnil srdce! Jestli�e se nad
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námi slitoval, potom slu�me Hospodinus bázní a  jásejme s chvìním, a pama-tujme si, �e:Není na zemi èlovìka spravedlivé-ho, aby konal dobro a nehøe�il.(Kazatel 7:20)Stav ve�kerého lidstva popisuje Bo�íslovo jako zbloudilost:V�ichni jsme bloudili jako ovce,ka�dý z nás se dal svou cestou, jej (tj.Je�í�e Krista) v�ak Hospodin postihlpro nepravost nás v�ech. (Izajá� 53:6)Jak èteme, Pán Je�í� Kristus trpìl kvùlinám. Jediná nadìje je v Nìm a nikomjiném. Není jiné cesty, která by vedla kespáse. On je Ten, kdo nám dává novémasité srdce, kdo nám jej obøezává,kdo nás nejprve duchovnì vzkøísil spoluse sebou k vìènému �ivotu, kdo násznovuzrodil, zregeneroval, pøevedl zesmrti do �ivota ... Není to samo sebou,a  jistì ne na�í zásluhou. Je to On, kdosvrchovanì rozhoduje. Proto Pavelnapsal Filipským:... s bázní a chvìním uvádìjte veskutek své spasení.On je poèátek i  konec, On je celouabecedou mezi alfou a omegou, Bùhneurèuje jen cíle, On urèuje i cestuk cílùm, kterou uskuteèòujeme motivyna�eho srdce, proto jsme zodpovìdniza ka�dý èin. Ná� obrat nebo pád jeponechán v  Jeho rukách.Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvéjméno, kdo by procitl a pevnì se tìchopil, nebo� jsi pøed námi ukryl svoutváø a nechal nás zmítat se pod mocína�í nepravosti. (Izajá� 64:6)Jenom nepropadejme dojmu, �e vlast-nì za v�echno mù�e Bùh, kdy� násnechá zmítat se pod mocí na�í nepra-vosti. Ano, jestli�e to naplòuje Jehozámìr, který vede ke koneènému svaté-mu cíli. On se také mohl rozhodnoutnechat v�echny lidi ve vlastní nepravos-ti, a nespasit nikoho. I  to by byla na-prosto spravedlivá alternativa.Uvìdomme si, �e se zmítáme podmocí  vlastní nepravosti, a ne pod mocínepravosti Bo�í.

... v�ichni, �idé i pohané, jsou podmocí høíchu, jak je psáno: Nikdonení spravedlivý, není ani jeden,nikdo není rozumný, není, kdo byhledal Boha; v�ichni se odchýlili,v�ichni propadli zvrácenosti, není,kdo by èinil dobro, není ani jeden.(Øímanùm 3,9-12)Ponìvad� neznáme pravidla Bo�í har-monie, nemáme volnost hrát v Jehoorchestru. Bez Bo�í intervence nejsmevolní dìlat to, k èemu jsme byli pùvod-nì stvoøeni a pøedurèeni. Jsme otrokysvého høíchu - fale�ných bohù, l�í,smilnìní, závisti, nenávisti, kráde�í,ateismu, humanismu atd. Ve své ne-znalosti nazýváme opravdovou svobo-du slu�by Bohu "otroctvím"; a otroctvíhøíchu "svobodou"- to v�ak není svobo-da, to je jen øinèení okovy høíchu. Nej-jednodu��í test, jak poznáme, �e v�ich-ni lidé jsou pod mocí høíchu, je v�ímatsi, co øíkají. Proto�e:... jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Jeto zlo, které si nedá pokoj, plnésmrtonosného jedu.  (Jakubùv 3:8)Pravda, nìkdo umí krotit jazyk lépe,nìkdo hùøe. Pøesto jde v�dy jeno  krocení �elmy skryté v srdci èlovìka:Nebo� ze srdce vycházejí �patnémy�lenky, vra�dy, cizolo�ství, smilství,loupe�e, køivá svìdectví, urá�ky.(Matou� 15:19)Ne co vchází do úst, znesvìcujeèlovìka, ale co z úst vychází, toèlovìka znesvìcuje." (Matou� 15:11)Podle mluvy a èinù poznáme srdce.Jazyk neumí zkrotit nikdo, proto�eka�dý èlovìk má od poèetí nezkrotnésrdce. Kolik nenávisti a zloby se skrýváv srdcích lidí? Kdyby Bùh nekrotil vnitø-ního èlovìka, znièili bychom se navzá-jem. Pøesto je mnoho lidí pøesvìdèeno,�e jsou dobøí a nehøe�í:Øíkáme-li, �e jsme bez høíchu,klameme sami sebe a pravdav  nás není. Øíkáme-li, �e jsmenezhøe�ili, dìláme z nìho (Boha)lháøe a jeho slovo v nás není.(1. Janùv 1:8,10)
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Høích je pro pøirozeného èlovìkadroga. V�ichni jsme propadli høí�nézávislosti, zvrácenosti, která nás nièí.S  tím nemù�eme nic dìlat. Lidskáduchovní nemohoucnost nevìzí v tom,�e nejsme schopni svobodnì volit - tomù�eme; lidská neschopnost vìzív  tom, �e svobodnì, bez nátlaku,èlovìk nechce volit správné volby,k  nim� byl stvoøen. Èlovìk nechce volitvolby, které by byly v souladu s Bo�ívùlí, proto�e je Bohu cizí rodem - vesvé pøirozenosti je nepøítelem Boha. Býtcizí Bohu znamená svobodnì volit zlo.Tak jako nikdo nechce být po vùli cizá-kovi, tak ani èlovìk nechce být po vùliBohu. To v�e probíhá v souladu s lid-skou svobodnou vùlí. Proto èlovìk neseza své zlé rozhodnutí následky. Èlovìkmá svobodnou vùli, proto høe�í beznátlaku, ale nemá volnost, proto�e senarodil jako otrok høíchu. Jinak øeèe-no, proto�e jsem se narodil v bahni�tipadlého svìta, mohu si svobodnì,bez nátlaku a proto�e chci, vybrat jenmísto a hloubku bahna sám.Kdo doká�e, aby èisté vze�lo z neèis-tého? Vùbec nikdo. (Jób 14:4)Absolutní neschopnost pøirozenéhoèlovìka rozhodnout se pro Boha, tj.èinit pokání a zmìnit své vlastní chová-ní, vìzí v jeho svobodném rozhodnutísetrvávat v otroctví høíchu. Èlovìk jesvobodný, ale není volný.Èlovìk se mù�e sna�it konat dobréskutky i bez Boha. Mù�e peèovato nuzné, mù�e získat Nobelovu cenumíru, mù�e dát své miliony chudým, aleve svém pøirozeném srdci nemù�evyprodukovat sám od sebe ani trochulásky k Bohu.My milujeme, proto�e Bùh napøedmiloval nás.  (1. Janùv 4:19)Jestli�e si myslíme, �e èlovìk mù�ez vlastní svobodné vùle milovat Boha,proto�e je do urèité míry schopensvobodnì prokazovat lásku; potom sitaké mù�eme myslet, �e voda poteèedo kopce, proto�e teèe pøirozenìz  kopce! Tak jako musí vodu do kopcevytlaèit èerpadlo; tak duchovní mrtvolu

mù�e probudit k duchovnímu �ivotujenom Bùh. Obojí vy�aduje vnìj�í zásaha� fyzický, nebo duchovní. Opakujemestále stejný princip:Po jejich ovoci je poznáte. Co� sklí-zejí z trní hrozny nebo z bodláèí fíky?Tak ka�dý dobrý strom dává dobréovoce, ale �patný strom dává �patnéovoce. Dobrý strom nemù�e nést�patné ovoce a �patný strom nemù�enést dobré ovoce. (Matou� 7,16-18)Duchovnì mrtvý èlovìk  nemá volnostse správnì rozhodnout v duchovníchvìcech, proto�e miluje nepravost.Negramotný èlovìk vidí Písmo stejnìdobøe jako gramotný, pøesto mu nedávásmysl; neocení my�lenku, kterou písmozprostøedkuje. Podobnì, vìdecké dùka-zy potvrzující øád Bo�ího stvoøení du-chovnì mrtvému èlovìku nic neøeknou:Pøirozený èlovìk nemù�e pøijmoutvìci Bo�ího Ducha; jsou mu bláz-novstvím a nemù�e je chápat,proto�e se dají posoudit jen Du-chem.   (1. Korintským 2:14)V�ichni jsme se do svìta narodili jakocizinci. Èlovìk je Bo�í cizinec rodema  høí�ník volbou. Naturalizaèní osvìd-èení nebeského obèanství mù�e vysta-vit jenom Bùh:Nikdo nemù�e pøijít ke mnì, jestli-�e ho nepøitáhne Otec, který mìposlal; a já ho vzkøísím v posledníden.  (Jan 6:44)Dal�í ver� potvrzuje na�í neschopnostrozhodnout se pro Boha. Rozhodnoutse pro Boha by bylo pro pøirozenéhoèlovìka tím nejnepøirozenìj�ím rozhod-nutím, jaké mù�e být.A øekl: "Proto jsem vám pravil, �enikdo ke mnì nemù�e pøijít, není-limu to dáno od Otce." (Jan 6:65)Duchovní znovuzrození, víra a spoleh-nutí se na Kristovu oèistnou práci nakøí�i, pokání, tj. obrácení se k  Bohu,intelektuální pochopení evangelia atd.,to v�echno pøichází najednou; jednonepøedchází èasovì druhé. Duchovníznovuzrození, je� vychází ze svaté Bo�ívùle, a ne rozhodnutím na�í vùle, jev�ak logickou podmínkou na�í spásy,
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na�í osobní víry, pokání a  intelektu-álního pochopení evangelia. Co zbývánám? Mù�eme jen "... s bázní a chvì-ním uvádìt ve skutek své spasení".Znovuzrození je jednosmìrná cesta odBoha k èlovìku. Na�e zpùsobilost, tedyvíra, pokání, chápání evangelia a du-chovní rùst je svobodná a vìdomáspolupráce s Bohem, která je logickypodmínìna znovuzrozením. Nemù�emetoti� nechtít, na�e okovy byly sejmuty anacházíme se v mezích mantinelù Bo�ísvobody. Na�e svobodná vùle nalézáúplnì jiné uplatnìní; volí svobodnìdobro, ne zlo jako døíve.Závìrem mù�eme øíci, �e v�e mámeod Boha. On je poèátek i konec.Kdo ti dal vyniknout? Má� nìco, cobys nebyl dostal? A kdy� jsi to do-stal, proè se chlubí�, jako bys tonebyl dostal?  (1. Korintským 4:7)´Kdo mu nìco dal, aby mu to onmusel vrátit?´ V�dy� z nìho a skrzenìho a pro nìho je v�ecko! Jemubuï sláva na vìky. Amen.(Øímanùm 11:35-36)Pokraèování pøí�tì- pst -
OSPRAVEDLNÌNÍ VÍROUJestli�e jsme my, Bo�í nepøátelé,byli s Bohem smíøeni smrtí jehoSyna, tím spí�e nás smíøené zach-rání jeho �ivot(Øímanùm 5,10).Nejsem spasen vírou. Vírou pouzepøijímám skuteènost, �e jsem spasen.Nejsem spasen ani pokáním. Pokání jepouze znamením toho, �e jsem si uvì-domil, co pro mì Bùh udìlal v Je�í�iKristu. Èasto jsme v nebezpeèí zamì-òovat dùsledek za pøíèinu. Ospravedl-òuje mì snad u Boha moje poslu�nostnebo oddanost? V �ádném pøípadì!U  Boha jsem ospravedlnìn pøedev�ímproto, �e Kristus zemøel. Kdy� sek  Bohu obrátím a vírou pøijmu, cozjevuje, smíøení Kristova køí�e okam�itìnapraví mùj vztah k Bohu. Ospravedl-

nìn jsem v dùsledku nadpøirozenéhozázraku Bo�í milosti, ne kvùli tomu, �elituji svých høíchù ani proto, �e èinímpokání, ale kvùli tomu, co vykonalJe�í�. Bo�í Duch pøichází v záøivémsvìtle s ospravedlnìním a já vím, �ejsem spasen, i kdy� nevím, jak se tostalo.Spasení od Boha se nezakládá nalidské logice, ale na obìtní smrti Je�í�eKrista. Znovu se mù�eme narodit pou-ze díky smíøení v na�em Pánu. Høí�nímu�ové a høí�né �eny mohou být pro-mìnìni v nová stvoøení nikoli skrzepokání èi víru, nýbr� díky ú�asnémuBo�ímu dílu v Kristu Je�í�i, které pøed-chází ka�dou na�i zku�enost (viz 2.Korintským 5,17-19). Nepøekonatelnoujistotou ospravedlnìní a posvìcení jeBùh sám. Nemusíme se o tyto vìcisna�it sami - staly se u� skrze smíøenív  Kristovì køí�i. Bo�ím zázrakem senám nadpøirozené stává pøirozenýma  uvìdomujeme si, co Je�í� vykonal:Dokonáno jest! (Jan 19,30).- Oswald Chambers - To nejlep�í pro Jeho slávu
NA�E VÙLEJe na�e vùle znásilòována? Jakomladý køes�an jsem èasto slýchal, �esvrchovaný Bùh ponechává na èlovìkuvolbu, zda pøijmout, èi odmítnout Kristajako svého Pána a Spasitele. Dìje se topravdìpodobnì proto, �e Bùh prýnetou�í po robotech, kteøí by Ho milo-vali v dùsledku svrchovaného zásahudo jejich �ivotù. Místo toho chce, abyHo lidé milovali ze své vlastní vùle.Koneckoncù, byla by to skuteènì láska,pokud by byl nìkdo pøinucen nìkohomilovat proti své vùli?Jedna moje známá v nesouhlasus  Bo�í svrchovaností ve spasení èlovì-ka mi nedávno polo�ila tu samou otáz-ku, i kdy� trochu v jiné podobì. Zeptalase: �Kdybys jako otec mìl pilulku, kteráby zpùsobila, �e tì tvé dìti budoumilovat, dal bys jim ji? Proè ne?�
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Skuteènost, �e bych své dìti nikdytakto nezneu�il, i kdybych takovoupilulku mìl, opomíjí skuteènou podsta-tu problému. Podobné otázky odrá�ejíobvyklé my�lení dne�ních køes�anù.Èasto a chybnì sklouzáváme k tomu,�e si vytváøíme Boha dle svého vlastní-ho obrazu, místo abychom uznali, �ejsme byli stvoøeni k obrazu Bo�ímu.Bible øíká, �e Bùh není èlovìk (Nu23:19) a �e se mu nelíbí, jak èlovìkpøemý�lí (Iz 55:7-8). Pokud chcemedolo�it nìjaké teologické stanoviskootázkou, jak bychom za daných okol-ností odpovìdìli my, a potom pøedpo-kládáme, �e Bùh by odpovìdìl stejnì,vìzíme v hlubokém omylu. Koneckon-cù, který rodiè by se rozhodl nechatsvé dítì zemøít, a pøesto kolik takovýchrozhodnutí Bùh dìlá ka�dý den?Je tøeba najít pøímìr odpovídajícíBibli lépe ne� ten o rodièi pøimíchávají-cím pilulku lásky do èokoládovéhomléka svého dítìte. �Co kdybyste byliv  místnosti s hromadou mrtvých tìla  mìli s sebou sáèek pilulek, které bypøimìly v�echny mrtvoly vás milovat?Dali byste jim je?�Nejdøíve musíme uznat, �e takovýtoobraz je veskrze smì�ný, proto�e mrtvílidé nemají �ádné city, emoce ani my�-lenky. A pøesto, co kdybyste nìjakýmzpùsobem, v momentálním záchvatu�ílenství, naletìli �arlatánovi prodávají-címu tyto pilulky? Kromì toho, �e byvám to dalo poøádnì zabrat nasoukatjednu jedinou pilulku do krku jednéjediné mrtvoly (nehledì na to, co sezbytkem pilulek a místností plnou dal-�ích mrtvol), myslíte, �e byste znásilnilivùli ka�dého jednotlivého umrlce?Bránil by se vìdomì nìkterý z nichva�emu pokusu pozmìnit jejich dispo-zice s ohledem na jejich city vùèi vám?Ani jeden z nich by neprotestoval.V�ichni jsou mrtví.�Co tím chcete øíct?� se bezpochybynìkdo zeptá.�A kromì toho, vá� pøímìr je úplnìnebiblický!� Skuteènì? Bible nás pøedznovuzrozením popisuje jako duchovnì

mrtvé: �Také vás vzkøísil, kdy� jste bylimrtví pro svá pøestoupení a pro svéhøíchy� (Ef 2:1; Ef 2:5, Ko 2:13, Ju 12).I  kdy� jsme byli fyzicky �iví, ná� duchbyl mrtev (1 Tm 5:6), nebyli jsmeschopni rozpoznat duchovní pravdya  skuteènosti (Ø 8:7-8), a tyto vìci bylypro nás bláznovstvím (1 K 2:14). Schá-zel nám jakýkoliv smysl pro duchovnírealitu, která nás obklopuje, vèetnìBoha, proto�e Bùh je Duch (J 4:24).Stejnì jako nenarozené dítì nemilu-je, a ani ve skuteènosti nemù�e milovatsvou matku, ani my nemù�eme vesvém duchovnì mrtvém stavu milovatBoha. Narodili jsme se na tento svìtfyzicky �iví, ale duchovnì nenarození.Na druhou stranu, �ivé dítì pøirozenýmzpùsobem svou matku miluje. Matkanemusí svému dítìti dávat pilulku, kteráprobouzí lásku, i kdyby taková hloupostexistovala. Novorozené dìti pøirozenìmilují své matky, proto�e tak je Bùhstvoøil.V souvislosti se stavem na�í duchov-ní smrti, mù�eme se divit, �e Je�í� øeklNikodémovi, �e pokud se èlovìk znovunenarodí, nemù�e vidìt království ne-beské (J 3:3)?Kdy� se narodí miminko, nutí mumatka svou vùli? Ne! Porod je pøiroze-ným dovr�ením vývoje dítìte v dìloze.Podobným zpùsobem Bùh znovuzrodíty, kdo jsou duchovnì mrtví, nezmìnínásilím jejich vùli o nic víc, ne� Je�í�zmìnil vùli Lazara, kdy� mu pøikázal,aby vy�el z hrobu (J 11:43). Lazar bylmrtvý, tak�e Je�í� jeho vùli neznásilnilani v nejmen�ím. Lazar neprotestoval:�Ale èlovìèe, rad�i bych byl mrtvýa  hnil!� Tento princip funguje tak, �ekde je smrt, nemù�e být ani násilnázmìna vùle.Nyní, kdy� Bùh znovuzrodil mu�e èi�enu, jaká bude jeho èi její pøirozenáreakce? Pavel øíká, �e bude odrá�etvztah dítìte ke svému rodièi, �...nýbr�pøijali jste ducha synovství, v nìm�voláme: Abba, Otèe!� (Ø 8:15). KdykoliBùh vzkøísí nìkoho z duchovní smrtinebo, jinak øeèeno, zpùsobí jeho znovu-
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zrození, bude onen èlovìk jako novoro-zenì hledat v lásce svého nebeskéhoOtce. To není pouhá náhoda, �e pøímìryk narození a k dìtem mají v  Bibli takvýsadní postavení, co se týèe nového�ivota v Kristu.Ne, Bùh nechce roboty, a pøece jesvrchovaný nade v�ím, vèetnì na�ehospasení. Kdyby nebyl, stále bychombyli duchovnì nenarození v na�ichvinách a høí�ích. Kdy� odmítáme uznattuto pravdu, jednáme spí�e jako auto-maty, které øíkají, co Bùh nechce, ne�jako milující dìti, jakými bychom mìlibýt. Ná� úkol jako duchovních novoro-zeòat je rùst v poznání Boha (Ko 1:10,Ef 1:16-20, 1 P 2:2, �d 5:11-6:2). Za-ènìme vzdávat slávu svému nebeské-mu Otci, proto�e jedinì Jeho milostíjsme byli ob�iveni v Kristu Je�í�i, kdy�jsme je�tì byli mrtví ve svých vinácha  høí�ích.- Patch Blakey, Credenda,agenda, vol. 10, Nu. 1,pøelo�ila - MaS -
�IVÝ KRISTUS�IVÍ VÌØÍCÍ - �IVÁ CÍRKEVJe�tì malou chvíli a svìt mne u�neuzøí, vy v�ak mì uzøíte, ponì-vad� já jsem �iv a také vy budete�ivi. (J 14,19 )U Pána Je�í�e je nejvýznamnìj�í to, �e�ije. Stejnì tak èlovìka èiní køes�anempouze víra v �ivého Krista. On nestavísvoji víru na historickém proroku, kterýuèil pravdu, uzdravoval a nakonechrdinsky zemøel, ale na tom, �e Je�í�Kristus �ije.Køes�an následuje �ivého Krista.Jeho uèitel �ije a uèí své následovníkyi  dnes. Jeho my�lenky a rozhodnutínejsou jen památkou, ale jsou výzvou!Byl jsem mrtev, a hle, jsem �ivý navìky vìkù. (Zjevení 1:18)Tato víra je nepochopitelnou silou proty, kteøí ji neznají. Pro �ivého Kristasná�eli Jeho vyznavaèi ta nejhor�ímuka a pronásledování. Je�í� Kristus

�ije, Platón je mrtev, Michelangelo jemrtev, v�ichni politici z první polovinyna�eho století jsou mrtví nebo odepsa-ní, Je�í� Kristus v�ak �ije a kraluje.On není pouze první, ale i poslední.Jako první jde pøed námi a ukazuje námcestu k cíli. Jako poslední se stará o to,abychom do�li do nebeského králov-ství. Nemusíme se proto bát, zda vy-tou�eného cíle dosáhneme. Pán svojímocí a láskou je zárukou, �e cíle do-sáhneme. Jako první jde v ka�dé tì�-kosti pøed námi, jako poslední zùstanes námi a� do konce, dokud nás nepro-vede branou vìènosti. Ná� Spasitel je�ivý a Jeho vìrní následovníci majív  Nìm �ivot.Jen znovuzrozený køes�an spojenývírou s Pánem Je�í�em je �ivým køes�a-nem. Bez Pána je �ivot jen �ivoøenía  zaostávání. Spoleènost potøebuje�ivé køes�any a ne matrikové neboformální vìøící. �ivý vìøící se mù�e opøíto svého Spasitele i v tì�kých chvílích�ivota vírou se slovy: "Vím, �e mùjVykupitel �ije." A tehdy jakoby v ozvìnìsly�í milý Pánùv hlas: "Hle, já jsem �ivýna vìky vìkù" (Zj 1,18). Ano, my jsmeod pøirozenosti poru�ení a potøebujeme�ivéhoSpasitele. PotøebujemeNejvy��í-ho knìze, který trvá na vìky, aby se zanás pøimlouval (�d 7:24-25).Jen taková církev, sbor, rodina, kdemá první místo �ivý Kristus, vzrùstápoètem i kvalitou jednotlivcù. Ne mno�-ství pasivních posluchaèù, ale aktivníspojení s �ivým Kristem mù�e o�ivit azachránit. �el, na�e doba svìdèí, �ev  církvích je málo skuteènì �ivých,zapálených a k obìtování sebe schop-ných køes�anù. Ve 20. století mnohovyhaslo z toho, co bylo kdysi �ivé.Dne�ní církev nejednou zápasí o bytía  nebytí, proto�e mnozí køes�ané seneprojevují jako "�iví køes�ané".�ivý køes�an je obìtavým slu�ební-kem Pána Je�í�e Krista a bli�ních.Sná�í utrpení a ví, �e vítìzství patøívìrným, "�ivým" následovníkùm. Neníformalistou a pokrytcem. �iví køes�anémohou vykonat více ne� zástupy, které
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nevede Je�í� Kristus, ale pouze pozem-�tí vùdcové.�ivá církev se buduje z �ivých kame-nù (1 P 2,5). Tedy �ivot, �ivý køes�an,�ivá církev, to nejsou jen abstraktnípojmy, ale nìco, co roste, buduje sea  nakonec bude skvostnì záøit v plnéslávì. Církev �ije v souèasnosti namnohých místech v poní�ení a v ústra-ní, ale �ivá církev jednou vstane a budezáøit s Je�í�em Kristem, aby byla ode-vzdána Otci. (Ef 5:27, 1 K 15:28). Jsi�ivým údem �ivé církve, která má býtpøedstavena jako nevìsta nebeskému�enichovi? Bdi a modli se, aby tomutak bylo.- Juraj Potúèek, Cestou svìtla -
BOHOSLU�BAVE VÍRU ZMÌNJe �nová bohoslu�ba� sluèitelnás  tradièní bohoslu�bou?Ale pøichází hodina, a ji� je zde, kdypraví ctitelé se budou klanìt Otciv  Duchu a pravdì; v�dy� sám Otechledá takové ctitele. Bùh je duch,a  ti, kteøí se mu klanìjí, musí se muklanìt v duchu a pravdì.(Jan 4,23-24)Je mo�né souèasný zpùsob køes�anskébohoslu�by (budeme ji nazývat "novoubohoslu�bou") kombinovat s tradièníbohoslu�bou?Chci se s velkou úctou obrátit nabratry kazatele a køes�anské pracovní-ky, kteøí se pøiklánìjí, do urèité míry,k  pøijetí nového zpùsobu bohoslu�by.V  �ádném pøípadì se nechci stavìtnepøátelsky, jeliko� existuje mnohooddaných bratøí, kteøí jsou toho názoru,�e nové bohoslu�bì by se mìla dát�ance.Nedìlají to z vlastního popudu, alejiní je pøesvìdèili, �e jejich výhrady jsoupouze otázkou vkusu èi kultury.A  proto, aby pøitáhli mladé lidi, dávají(èasto neochotnì) prostor novodobýmchválám.

Tito pøátelé mají témìø v�dy jistéobavy. Neztoto�òují se úplnì s tímtonovým trendem. Rozhodnì nesdílejícitovì manipulující motivy hlavníchzastáncù nových chval. Stejnì taknesdílejí ponìkud mystické pojetí obe-cenství s Bohem. Vlastnì je jim to velmivzdálené, nicménì si myslí, �e �ijív  nové kultuøe, a tak musí, i kdy�s  obezøetností, pøijímat nové vìci.Tito pastoøi se ze v�ech sil sna�íudr�et tradièní formu uctívání vedlenové a dávají pozor, aby nová nepøevlá-dla, ale aby také nebyla úplnì potlaèe-na. Velice dobøe rozumím tomu, �e ten,kdo má srdce otevøené pro nastávajícígeneraci a le�í mu na srdci stav sboru,nebude chtít zabraòovat novým my�-lenkám. Proto nemám tímto èlánkemv  úmyslu kritizovat ostatní køes�ansképracovníky, kteøí se, by� s  výhradami,pøizpùsobili novým formám. Ale chtìlbych v této bratrské polemice upozornitna nìkolik záva�ných zásad, které jsounyní v ohro�ení. Hlavním problémem jeto, �e tradièní a  nová forma pøedstavujínaprosto odli�ná pojetí uctívání a stojívùèi sobì v protikladu.Nová bohoslu�ba neboli souèasnáforma uctívání Boha má svùj poèátekv  Kalifornii konce �edesátých let, kdyse mnoho pøívr�encù hnutí hippiesobrátilo k Je�í�i Kristu a stali se �Je�í-�ovým lidem�. Uctívali Boha hudebnímstylem, který znali u� jako hippies. Najeho podporu vzniklo mnoho hnutí,napøíklad známé Calvary chapels.Jednoøádkové refrényNové chvály se vìt�inou skládalyz   jednoøádkových prostých refrénù,které se donekoneèna opakovaly. Slovabyla jednoduchá, mnohem jednodu��íne� u  tradièních dìtských písní, a té-mata ta nejzákladnìj�í. Jen zøídka sevyskytlo tøeba vyznání høíchu nebonìjaké doktríny. A� u� byly mínìnyjakkoli dobøe, nové chvály nebyly utvo-øeny ani ovlivnìny �ádným biblickýmvzorem bohoslu�by ani v�eobecnoucírkevní praxí.
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Byla to forma bohoslu�by, která sezrodila v lùnì meditaèního mysticismuhippies, kdy stovky a tisíce hippies sezavøenýma oèima sedìly na kaliforn-ských svazích a pohupovaly se v exta-tickém vytr�ení.Bývalí hippies si s sebou do svéhonového køes�anského vyznání pøineslimetodu vyhledávání emocionálníhouvolnìní a vzruchù, na které byli zvyklí.Nikdo jim neukázal lep�í cestu.Nová bohoslu�ba se bleskurychleroz�íøila a spojila se s dal�ím proudemnového stylu písní pocházejícím z peratìch, kdo chtìli, aby chvály znìly jakosvìtská rocková hudba. Jinými slovy, tidruzí si ve svìtském slova smyslu chtìli�u�ít�. Musíme si být vìdomi toho, �enová bohoslu�ba vyrostla z tìchtodvou základù: mysticismu hnutí hippiesa svìtského køes�anství. Okam�itì sevèlenila do charismatického hnutí,odkud vìt�ina nových chvalozpìvùpochází.�Extatické uctívání�Nechci tím øíci, �e tradièní køes�ané,kteøí pøijímají novou bohoslu�bu, pod-porují tyto výchozí body. Ov�em tì�komù�eme novou bohoslu�bu posoudit,pokud nevezmeme v úvahu její pozadía cíle.Musíme si uvìdomit, �e nová boho-slu�ba má být extatickým uctíváním.Jinými slovy, hlavním cílem bohoslu�byje probudit smysly a city. Biblický po�a-davek (jak brzy uvidíme) a tradiènìuznávaný køes�anský pohled je ten, �eBùh musí být uctíván myslí a emoce jenpodporují to, co uchopila mysl. Velkýdùraz v tradièní bohoslu�bì je kladenna význam - mysl inspiruje srdce. Exta-tická bohoslu�ba naopak øíká: �Zjedno-du�me význam. Význam pøeká�í a matenás. Význam na nás chrlí fakta, a taknemù�eme zároveò cítit. Hlavní je do-sáhnout nìjakého pocitu.�Zpìvy a písnì, které pocházejíz  hnutí nové bohoslu�by, jsou zalo�enyna tomto zpùsobu uctívání. To není jenmùj názor, ale jasnì stanovený cíl zas-táncù nové bohoslu�by. Ov�em u�ívat

melodii nebo píseò jako prostøedekvzbuzení pocitù vytr�ení, exaltovanýchcitù a emocionální radosti je �patné.Øíkají: �Musíme najít cestu, jak uvnitøsebe sama vzbudit tento pocit. Musímese �do toho dostat� pomocí hudbya  jakéhokoli jiného mo�ného prostøed-ku, který na�e nitro pomù�e naladit naemocionální strunu.� To je samotnýzáklad nové bohoslu�by.Z jiného pohledu by se dalo øíci, �enová bohoslu�ba je mystická. Autoøitìchto písní nemusí být vìdomì mysti-ky, ale vìt�inou zastávají názor, �epøímé spojení s Bohem je mo�né navá-zat chválou. (Extatické má co dìlats  pocity, zatímco mystické se týkámetody vnímání spojení s Bohem.)Jakýkoli pokus být v pøímém dotekuèi spojení s Bohem prostøednictvímnìjaké techniky je forma mysticismu. Jeto v protikladu k na�í tradièní køes�an-ské bohoslu�bì, která øíká, �e spojenís  Bohem je skrze víru zalo�enou napoznání, a ne na citech. Vìøíme Bohuzjevenému v Písmu a dotýkáme se hovírou.Mnoho chvalozpìvù nové bohoslu�-by mluví o dotýkání se Boha (nebopodobných výrazech), my�leno tak, �etoho dosahujeme vzbuzením na�ichemocí. Nebezpeèí této filozofie nenímo�né podceòovat.Mystické uctívání zalo�ené na emo-cích je klam, který rodí silnì emotivnía  subjektivní ctitele, pro které je hlav-ním cílem osobní potì�ení. Z biblickéhopohledu se ov�em dotýkáme Boha,kdy� uznáváme pravdu o Nìm a blí�ímese k nìmu vírou. Hluboké pocity jsoutoho dùsledkem.Dal�í nesluèitelný bod mezi staroua  novou bohoslu�bou spoèívá v tom,èemu se øíká estetický faktor. Tradièníbohoslu�ba, jak u� jsme uvedli, øíká, �elidské bytosti mohou uctívat Bohapouze slovy a my�lenkami. Ale estetic-ké pojetí (v�eobecnì pøijímané �iøitelinové bohoslu�by) øíká, �e Boha lzeuctívat i lidskou tvoøivostí. Pokud hrajidobøe na nìjaký hudební nástroj, oprav-
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dovì oslavuji Boha svou zruèností. Bùhpohlédne na krásu, kterou jsem vytvoøil,bude jí potì�en a pøijme ji jako právo-platnou chválu. Oslavil a potì�il jsemBoha svou dovedností. Jeden ang-lo-katolický chvalozpìv vyjadøuje tutomy�lenku, která je ov�em chybná:�Dílo rukou èlovìka a kouzlo hudbysouzní pro Tvé potì�ení.�Velcí stavitelé katedrál mnoha minulýchstoletí vìøili, �e samotné uspoøádáníkamenù a dùmyslnost mozaikovéhoskla byly chválou.Støídmé zacházení se slovySamozøejmì, �e Bùh je oslavovánv�ím, co dìláme, ale pøímá køes�anskábohoslu�ba se skládá pouze ze slova  my�lenek, které plynou z upøímnýcha vá�ných srdcí. Pøi nové bohoslu�bìse slova u�ívají velice støídmì, proto�enemají takovou váhu. Tvoøivost a zruè-ná instrumentace se pova�ují za vícevzru�ující a dojemnìj�í pro èlovìkaa  pøijatelnìj�í pro Boha. Nová boho-slu�ba je tedy nesluèitelná se starou,proto�e stojí na jiných základech. Èetljsem knihu Johna Framea z kalifornskékoleje Westminsterského teologickéhosemináøe, která má název Souèasnáhudba pøi bohoslu�bách: biblická obha-joba (Contemporary Worship Music:A  Biblical Defence). Autor, reformníteolog, se pøekvapivì staví na stranunové bohoslu�by.Jeden z mnoha neduhù tradièníbohoslu�by je podle Framea její pøíli�náslo�itost. Obsahuje pøíli� mnoho slov, jepøíli� uèená a� vìdecká. Není pro oby-èejné lidi. Vyléèení tohoto neduhu autorspatøuje v men�ím u�ívání slov. Racio-nalitu chce ponechat stranou a na stì-�ejní místo bohoslu�by dosadit pocity.Tvrdí, �e bohoslu�ba má také fyzickýrozmìr, tak�e je zde místo pro tanec adal�í aktivity. Chce rozeznít pocity acity za úèelem doteku s Bohem. Natuto knihu poukazuji právì v  tuto chvíli,abych ukázal, jak �tradicionalisté�, kteøípøijmou novou bohoslu�bu, nakoneckapitulují pøed pocitovo-mysticko-estetickou filozofií uctívání.

V duchu a v pravdìAbych podlo�il tradièní pohled nabohoslu�bu, obrátím se k Janovi 4,24ke slovùm Pána Je�í�e:Bùh je Duch a  ti, kdo ho uctívají,mají tak èinit v  Duchu a v pravdì.Za prvé, v duchu znamená, �e ho ne-máme uctívat �ádným fyzickým zpùso-bem. V duchovním uctívání nejsou�ádné fyzické prvky ani úkony s výjim-kou køtu a Veèeøe Pánì, které Spasitelustanovil výluènì jako obrazná pøirov-nání. Kromì tìchto dvou nemá boho-slu�ba �ádnou fyzickou souèást, snadmo�ná je�tì padání na zem v úctì pøedPánem. Jeliko� bohoslu�ba je v duchu,není fyzická, je tedy zøejmé, �e nelzeuctívat Boha tancem.Uctívání jako duchovní aktivita ne-mù�e být pøiná�eno Bohu melodií èiinstrumentací. Hudební nástroje ahudba pouze napomáhají zpìvu smy-sluplné chvály. Varhany nebo klavír jsouvelkou pomocí, ale vìt�í význam nema-jí. Nelze vypustit èi minimalizovat slovaa chválit místo toho hudbou. Hudbanemù�e pøispìt k duchovní pøijatelnostislov. Z biblického pohledu neexistujeuctívání, které by bylo �oslavou slovya  hudbou�. Pokud má hudba odpoví-dající �náladu�, jistì mù�e pøispìtk  soustøedìní, ale není mo�né jí Bohachválit. Chvála se nedìje melodií èihudebními nástroji, ale vírou.Hudební nástroje nemají vìt�í výz-nam v bohoslu�bì ne� mají radiátory,které dodávají teplo do budovy. Bùhspoléhá na to, �e budeme takovýchto�pomocníkù� u�ívat rozumnì, ale nikdyje nesmíme pový�it na formu chvály.Toto stanovisko je mo�né podpoøiti  tím, �e Pán urèuje, �e uctívání se mádít výhradnì �v pravdì�. To samozøej-mì znamená, �e skuteèná bohoslu�baproudí z opravdového, èestného aupøímného srdce. Také to znamená, �ebohoslu�ba je smysluplná. Ná� Pánøekl, �e Otec hledá takové ctitele, kteøího budou ctít rozumovou schopnostímysli èi rozumem. Tvrdí, �e námìtchvály musí upoutat mysl a být pocho-
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pen. Øíká nám, �e toto je jediný platnýzpùsob bohoslu�by. �V pravdì� znamená také, �e boho-slu�ba má být v souladu s Pravdou,tedy jinými slovy, má být, jak je pøede-psáno v Bo�ím slovì. (V patøiènou chvílibudeme uva�ovat, zda nová bohoslu�-ba je v souladu se zásadami Písma.)Mezi tradièní a novou bohoslu�bouexistuje moøe rozdílù. Pokud do písnípro dospìlé vneseme krátké a jednodu-ché refrény s jejich opakujícími se ver�ia mìlkostí pocitù, významnì potlaèuje-me Pánùv po�adavek po smysluplnémporozumìní hlubokým a slavným prav-dám. Øeèeno otøepaným zpùsobem,bohoslu�ba se stane triviální. Tradiènízpùsob bohoslu�by je dále potvrzen veZjevení, v kapitolách 4 a 5. Tyto kapitolypøedkládají vizi Bo�í vlády nad Církví ataké její uctívání Boha.Ústøedním bodem této vize je ú�as-ný Bo�í trùn, a pokud projdete tìmitokapitolami, najdete v�echny tøi osobyTrojice pøítomné na tomto trùnì. Trùn,jeho drahé kameny a mocné úkazysymbolizující Bo�í atributy jsou popsá-ny vznosným jazykem.Pøed trùnem jsou �ivé bytosti, kterése obvykle oznaèují jako Bo�í cherubo-vé spravedlnosti. Dále tam je køi��álovémoøe, jeho� oblíbeným výkladem je to,�e pøedstavuje smiøující zásluhy a spra-vedlnost Je�í�e Krista jako jedinéhoprostøedku k pøiblí�ení se ke trùnu.Bohoslu�ba v�eobecné CírkveVnì a okolo køi��álového moøe,èasto zobrazovaného jako �iroký okruh,je dvacet ètyøi star�ích, kteøí pøedstavujídvanáct patriarchù a dvanáct apo�tolù.To je Církev ze �idù i z pohanù, minulá,souèasná i budoucí, tedy celé spole-èenství vykoupených. Vnì tohoto kruhuje andìlský zástup. Je jich na tisícea na statisíce.V této pasá�i zjistíme, jak lidéa andìlé vzdávají chválu. Ve Zjevení 4,8èteme:V�echny bytosti jedna jako druhámìly po �esti køídlech a plno oèíhledících ven i dovnitø. A bez ustání

dnem i nocí volají: �Svatý, svatý,svatý Hospodin, Bùh v�emohoucí.�Slovo, kterého bychom si mìli pov�im-nout, je �volají�. Oni svou chválu volali,tedy u�ívali slova.V desátém a jedenáctém ver�i ète-me:...padá tìch ètyøiadvacet starcù nakolena pøed tím, který sedí na trù-nu...pak polo�í své koruny pøed trù-nem se slovy: �Jsi hoden, Panea  Bo�e ná�.�U�ili slov. V kapitole 5,8-9 èteme:A kdy� tu knihu uchopil, ètyøi bytostia ètyøiadvacet starcù padlo na kolenapøed Beránkem; ka�dý mìl loutnu azlatou nádobu naplnìnou vùní kadi-dla, co� jsou modlitby Bo�ího lidu.A zpívali novou píseò.Zpívali. Ve ver�ích 11 a 12 je øeèeno:A vidìl jsem, jak kolem trùnu a tìchbytostí i starcù stojí mno�ství andìlù- bylo jich na tisíce a na statisíce;sly�el jsem je mocným hlasemvolat: �Hoden jest Beránek.�Volali, tedy u�ili slov. Ve ver�i 13 záz-nam pokraèuje:A v�echno stvoøení na nebi, na zemia  pod zemí i v moøi, v�ecko, cov nich jest, sly�el jsem volat: �Tomu,jen� sedí na trùnu, i Beránkovi do-broøeèení, èest, sláva i moc na vìkyvìkù!�V následujícím ver�i se dozvídáme, �e�ètyøi bytosti øekly�. To je oslava Bohana nebi i na zemi.Øekly, �e zpívaly. V této vizi pravébohoslu�by vidíme, �e uctívání jsouslova. Musíme to zdùraznit - uctíváníjsou slova. Uctívání nejsou slovaa  hudba. Hudba nám pomáhá, ale taúèinná, ta platná slo�ka jsou slova.Není jiný prostøedek chvály kromì slov.Mysl je sídlo bohoslu�by. Oslavujemevírou a láskou, ale musí to být ve slo-vech, a� u� my�lených, øeèených, nebozpívaných.Je naprosto jisté, �e pokud by tentoèlánek byl napsán pøed 150 lety, mnohononkonformistù by ho pokládalo zanatolik samozøejmý, �e by bylo zbyteè-
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né ho otisknout. V�ichni to vìdìli. Pronì to byla základní vìc, �e bohoslu�bajsou slova. Ale dnes u� nane�tìstí tentoprincip podlehl zkáze.Mo�ná vás na tomto místì napadne:�A co nevyslovitelné lkaní v Pavlovìlistì Øímanùm, není to modlitba bezeslov?�Nebeský jazykOdpovìï zní: ne, a to z jednoduché-ho dùvodu. Nevyslovitelné lkaní neníz  nás, ale z Ducha svatého. Modlímese svými slovy a Duch svatý ve svémoci a síle pøekládá tato slova do nebe-ského jazyka a pøiná�í je za nás pøedtrùn. Nevíme, za co se modlit ani jak semodlit, ale Duch svatý na�e váhavépokusy zdokonaluje a zkrá�luje a pøed-kládá je Pánu.Nemìli bychom øíkat: �Mohu semodlit jen pocitem, i kdy� to nemohuvyjádøit slovy.� Mù�e se stát, �e vìøícípoci�uje nìco tak silného, �e jeho poci-ty pøekraèují jeho mysl. Ale pokud by seho nìkdo zeptal �Za co jsi se právìmodlil?�, byl by schopen odpovìdìt.Neexistuje pravá modlitba, která bynepro�la myslí. Neexistuje modlitba,kterou není mo�né vyjádøit slovy. Jentak mù�eme Boha opravdu chválit. V�ekromì toho je mystické a extatickéuctívání. A proto klademe takový dùrazna mysl, zatímco zastánci nové boho-slu�by chtìjí zdùrazòovat emoce.V mé ponìkud star�í  knize HealingEpidemic (Epidemie uzdravování) jekapitola nazvaná �Zákon rozvahy�.S  roz�iøující se novou bohoslu�boutato kapitola nabyla na aktuálnosti.Název kapitoly pochází z Pavlovýchslov Timoteovi: �Nebo� Bùh nám nedalducha bázlivosti, nýbr� ducha síly, láskya rozvahy.� Je o ústøední dùle�itostirozvá�né mysli.Nejhlub�í pocity, jakých jsme schop-ni, by mìly být pøítomny v na�í chvále,ale tak, aby podporovaly slova. Musímevìci cítit, proto�e si je myslíme. Jestli�erozumíme tìm slovùm a myslíme jevá�nì, pak se Duch svatý (který inspiru-je ve�kerou opravdovou chválu) dotkne

na�í mysli tak, �e je vidíme mnohemjasnìji, a dotkne se i na�eho srdce tak,�e je i mnohem hloubìji cítíme. Systémemocí je systém podpory a odezvy.Není to primární hybatel v bohoslu�bì.Nikdy emoce nesmí být probouzeny èivytváøeny metodou hudby.Rozvá�ná myslV pastorálních epi�tolách apo�tolPavel èasto nabádá k rozvá�nosti.Vy�aduje neustálou rozumovou kontro-lu. Trvá na tom, aby na�e slova a my�-lenky byly rozumné. Øíká, �e rozummusí být stále zapnutý. Takovýmtonabádáním odsuzuje vytr�ení a èistìsentimentální bohoslu�bu.Volá nás k opatrnosti. V�ichni majíbýt bdìlí a ostra�ití. V�ichni mají být vesvém pøístupu mírní, ale bystøí. Ka�déslovo chvalozpìvu musí nejprve projítrozumem, proto�e to je základní cestachvály. Pavel stanovil, �e rozum a myslje na prvním místì.Toto téma je tak záva�né, �e Pavelvìnuje samostatné oddíly kazatelùm,star�ím mu�ùm, star�ím �enám, mla-dým mu�ùm a mladým �enám. Znovua  znovu své nabádání opakuje a zvlá�-tì to platí pro u�ívání rozumu v boho-slu�bì. V 1. Korintským nám øíká, �e semodlíme a zpíváme v duchu, ale takés  porozumìním. Pøi bohoslu�bì myslí-me a chápeme. Znalost a pochopeníjsou základem.Ti uèitelé, kteøí pobízejí k opu�tìníhistorické bohoslu�by, odmítají základ-ní zásadu, a to, �e mysl je na prvnímmístì. Ale té se musíme dr�et. Novábohoslu�ba se pohybuje od extrémnìzjednodu�ené bohoslu�by a� po èirýemocionalismus. Není to biblická boho-slu�ba.John Frame ve své knize øíká, �eproblém tradicionalistù je ten, �e jsousnobové. Jsou to snobové, co se týèehudby, jsou to snobové, co se týèeteologie! Nikdo z vìøících nechce býtsnob a nás takové obvinìní dìsí. Vroze-ná køes�anská pokora nás nutí se tázat,jestli to obvinìní je pravdivé. Zaènemesi myslet, �e máme proti nové boho-
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slu�bì pøedsudky pouze proto, �edáváme pøednost zpùsobu, na jakýjsme zvyklí. Ale mít se na pozoru pøednovou bohoslu�bou není snobství,proto�e jsou ohro�eny dùle�ité zásady.John Frame má rád opakující serefrény a krátké písnì. Øíká, �e výhodatakových písní je v tom, �e obsahují jenmálo my�lenek. Vezme typický ver�z  Wesleyeho chvalozpìvu a prohlásího za ménì hodnotný a ménì úèinnýprostøedek komunikace ne� na prvnípohled plytký refrén! Na Wesleym,Wattsovi a dal�ích tradièních autorechchvalozpìvù mu vadí, �e toho øíkajípøíli� mnoho. Pochopitelnì, �e nikdonemù�e pochytit v�echny jejich my�len-ky, proto�e je jich pøíli� mnoho a jsoupøíli� slo�ité. Miliony vìøících v prùbìhustaletí tedy podle jeho názoru pøi boho-slu�bì trpìly záva�ným nedostatkem.Jaké asi místo, z hlediska jeho my�lení,pøi uctívání zaujímají �almy? Jsou èastodlouhé, slo�ité a hluboké. Také onymusí být odmítnuty jako model prona�e chvalozpìvy?Sklièující �biblické� pøíkladyFrame se pokou�í o jakési novátor-ské výklady Písma, aby ospravedlniltriviálnost nových chval. Poukazuje naJóba, na jeho znamenité proslovy,kterými chtìl zahrnout Boha, a� byvyvstala pøíle�itost. Ale kdy� Bohauvidìl, dal si ruku pøed ústa a vykoktalta nejprost�í slova. A jak øíká Frame -tak to má být. To je rozdíl mezi tradiènía novou bohoslu�bou. Tradièní jsouv�echny znamenité Jóbovy proslovya  nové je to, co mìl Job dìlat hned odzaèátku. Co nejménì slov a co nejsil-nìj�í pocity, to je to nejlep�í.Pou�ívá také Moj�í�e a Izajá�e. Takéoni pøed Pánem ztichli a mluvili jenmálo. A to podle Johna Framea ospra-vedlòuje novodobou køes�anskou bo-hoslu�bu. Znovu a znovu opakuje, �ev  tomto smìru musíme být bibliètí, aleon sám, kdy� uva�uje, jakou podobu bymìly mít  chvály,  nebere v úvahu Pá-novu vlastní knihu chvalozpìvù toti��almy.

�Matematika� èi proporce �almù jsouv tradièních zpìvnících vìrnì následo-vány, ale v nových chválách se úplnìopomíjí. Tradièní chvalozpìvy dostateè-nì sledují pomìr chválících a  proseb-ných písní a zaujímají celý rozsah ná-mìtù jako v �almech. Refrén napøíkladnenachází v �almech �ádné opodstat-nìní.Hospodinùv zámìrJsou tradièní chvalozpìvy pøíli�komplikované? Kdy� Hospodin dávaldohromady knihu chvalozpìvù prozemìdìlský lid, z nìho� pravdìpodob-nì 95 % bylo negramotných, nedal jimknihu refrénù, ale knihu �almù.G. H. Spurgeon jednou vyjádøil svouradost nad pøíchodem lidových národ-ních novin, proto�e se dostaly do v�echmìst i vesnic. Jeliko� sám pocházelz  vesnického prostøedí, mohl velicedobøe vìdìt, jak je vesnický intelektuál-ní �ivot omezen. Paní Vomáèková bylaprostoduchá, proto�e se svými pøítelky-nìmi probírala jenom malicherné udá-losti a místní drby. Jakým zázraènýmnástrojem, øekl, byly ty noviny k roz�íøe-ní jejich obzorù, proto�e jim mohlyukázat mìsta a  zemì za hranicí jejichvesnice.Od dob �almù a� po reformaci i ponásledující staletí byly chvalozpìvyBo�ímu lidu naprosto srozumitelné.Pozvedávaly ho duchovnì i intelektuál-nì. Vyjadøovaly chválu a vyuèovalyvelkým Bo�ím pravdám. V první øadìBible a v druhé øadì chvalozpìvy vy-svobozovaly celé generace z nevzdìla-nosti a naivity, proto�e vyuèovalya  vyslovovaly smysluplnou chválu.A  dnes nová bohoslu�ba sni�uje vìøícína úroveò, kterou je�tì nepoznali.- Dr. Peter MastersMetropolitní Teologické studiumpro kazatele, Londýn 1988Sword & Trowel, 3/1988 -- Pøelo�ila MaS -
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Pro�el tamìj�í krajiny, vytrvalepovzbuzoval bratry slovem Bo�íma pøi�el do Øecka,  (Skutky 20,2)



JE�TÌ JEDNOU HUDBAOhlasy ètenáøùMilí v Pánu Je�í�i Kristu,prvé dìkuji Pánu Bohu za Va�i práci.V  srpnovém èísle mì zaujal èlánekÏábelská hudba. Autor v nìm jmenujenìkolik skladatelù duchovní hudby.Uvádí, �e jejich víra nebyla nic moc. Nazákladì takového rozboru mù�e takénìkdo øíct, �e �alamoun uctíval molo-cha. Kdo byl na tom hùø? H. Berlioz,který bral drogy, nebo �alamoun? Jáv�em tìmto skladatelùm pøipisuji jednoplus - ka�dý skládal pro svùj národ.Rocková hudba je hudbou celosvìto-vou a kolébku jejího úspìchu skuteènìkolébal ïábel. Skupina Black Sabbathse v r. 1969 zapøísahala v okultním køtuïáblu. Podobnì skupina Rolling Sto-nes. Satan po nás ne�ádá, abychomPána Boha proklínali. V�dy� on takévìøí. Tolik lidí bere jméno Pána Je�í�enadarmo, proè by tak nemohly èiniti  rockové skupiny? To má satan rád.Pokud to nìkteøí myslí upøímnì, urèitìje Pán Bùh nenechá bez po�ehnání. Jáètu a nìkolikrát jsem sly�el mluvito  tichém Bo�ím hlasu. Kdo jej usly�ípøi rockové hudbì? Ka�dý, kdo ètePísmo, dobøe ví, kam a� za�el Babylónna základì své velikosti a jednoty.Jestli tenkrát Pán Bùh øekl: "Sejdemedolù a  popleteme jim jazyk", vìøím, �eto má dnes stejný význam jako tenkrát.To, �e ka�dý èlovìk je stvoøen jakooriginál, má jasnou logiku. Nemohu svéhøíchy vyznávat jako Indián nebo Angli-èan. Musím je vyznávat já Milan. Podì-kování, vdìènost a chvála musí prame-nit z  mého srdce. Pokud to dìlám jakonìkdo, i kdy� sebe lépe, mù�e ze mìbýt jen "jakokøes�an". Jestli ka�dýnárod má od Pána Boha speciálníposlání a  úkol, nikomu neuvìøím, �ena�ím národním posláním je stálenìkoho napodobovat. Kdy� má PánBùh schopnost sly�et i to, co jsemnevyslovil, má urèitì schopnost vy-slechnout ka�dou hudbu, která má

slou�it k Jeho chvále v originále. Odnás urèitì èeká, �e Jej budeme chválitjako Èe�i a Moravané.V køes�anském vysílání poslouchám:Zahrají Kytaráci, Mravenci, Zrcadla...Jak svìtsky anonymní. Proè tato mlá-de� natáèí anglicky mluvené kazety?Jaký to má pøínos na posílení víry? Anijediný úd mého tìla nechce být jiný.Levá ruka je levá a nechce být pravou.Proè my, národ, úd tìla Církve PánaJe�í�e, nejednáme také tak? V�dy�v�echny údy tìla Kristova ze v�echnárodù spojuje ta jedna jediná krev.V�dy� v rùznosti je plnost. Nebo nás máspojovat rocková hudba? Satan by semìl!Jeden �védský misionáø vyprávìlo  svých zku�enostech v Kongu: "Tobylo tleskání, dupání, poskakování. Bylto pro nás �ok. Pokøtili jsme je. PøijaliPána Je�í�e a dnes sedí ve shromá�dì-ní ti�e."Pamatuji si, �e i v dobì totality sek  nám v minulosti èas od èasu dostalnìkterý kazatel ze západních státù.Nejeden øekl, �e je zde vidìt víru. Porevoluci jeden z tìchto kazatelù pøijelznovu a prohlásil: "U� je to tu jakou  nás." Církve usilují o to, aby pøibýva-lo èlenù. Jedni promítají film Je�í�, kdepøedstavitel emocionálnì naøíká. Pøitomtito lidé urèitì vìdí, �e je psáno: Neuèi-ní� sobì rytiny ani podobenství. OPánu Je�í�i èteme v proroctví Izaiá�eproroka: Byl jako ovce pøed tìmi, kteøí jistøíhají, onìmìl, ani� otevøel úst svých.Jiní si pozvou evangelistu ze zahranièí.Jak atraktivnì pohodlné! Já vìøím, �etou nejlep�í evangelizací v souèasnédobì je: "Vezmi køí� svùj a následujmne."Máme ve svých církvích a mìstechtakovou hrstku lidí, pro které by byl Bùhochoten zachránit Sodomu a Gomoru?Mladí mnohé zdùvodòují tím, �e majísvobodu a �e Bùh se dívá k srdci.Dobrá, ale na�i nevìøící spoluobèanétuto schopnost nemají, ti jsou odkázánijen na to, co vidí na nás. Jak splnímeto, co øekl Pán Je�í�: "Budete mi svìd-
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kové." Nebo to, co je psáno: "Vy jstechrám Ducha svatého." "Jste národvyvolený, oddìlený." Jak jsme jiní?Kdy� vidím ve shromá�dìní dlouhévlasy mládence, napadá mì v�dy otáz-ka: Je to svoboda, nebo otroctví módy,nebo modla? Pán Je�í� také jeho høí-chy nesl na køí� a pro nìj je neúmìrnouobìtí zajít k holièi. Vím, není nikdenaøízeno obleèení, je pouze napsáno:neslu�í se. Pán Bùh oèekává, �e zaJeho utrpení a darovanou milost, kteránám otevøela cestu do nebeskéhodomova, si mnohé zaká�eme sami...Dopis è. 0073Milan Nedìlka, Kadov
INSTANTNÍKØES�ANSTVÍNevím, jaký máte názor vy, ale mnìse instantní potraviny moc nezamlouva-jí. Jistì znáte to mno�ství rùzných ka�ía polévek, které jen vsypete do vody,necháte minutu stát a jíte. Ale ta chu�!Je to prostì umìlé a èlovìk se z tohomoc nenají.Vedle instantních potravin v�akexistuje i instantní køes�anství. Nesypese nic do vody, ale pou�ívá se takéjakýchsi jednoduchých postupù na to,aby se nìco "uvaøilo". Na obalu takovépotraviny pro vnitøního èlovìka nalezne-te návod, který øíká, �e k vyøe�ení nìja-kého problému èi k získání po�ehnánístaèí vykonat nìjaký úkon (rukama,tìlem), pøípadnì staèí nìco øíci, nìjakse modlit apod. Je to jakási zkratka -do nìkolika minut se s vámi má stát to,k èemu jiní dozrávají a dospívají léta.Konkrétnì to vypadá takto: Má�problémy? Je zde �ehnací modlitebnípolévka è. 1. Upadá� do sexuálníchpoku�ení? Je tu postní a vyznávacípolévka è. 2. Jsi nemocen? Pak je tuinstantní vymítací ka�e. Rozpustnýnápoj rucevkladný s pøípadným upad-nutím se hodí v�dy pro celkové posilnì-ní køes�anského imunitního systému.

Proti instantnímu køes�anství stojíkøes�anství   biblické.   Je   dalekonároènìj�í, v�e v nìm trvá déle, èlovìkmusí u nìj pøemý�let. V�echna tatonegativa v�ak vyva�uje jedno poziti-vum: vnitønímu èlovìku se v nìm daøídobøe.Duchovní boj je oblastí, v ní� instant-ní køes�anství napáchalo mnoho �kod avytvoøilo mnoho nebezpeèných a fale�-ných praktik. O to potøebnìj�í je zabý-vat se tímto problémem z pozic biblic-kého køes�anství. Pokusil se o to ve svéknize Síly temnoty Clinton Arnold.Kdy� jsem zjistil, jaké téma autorzpracoval, myslel jsem si: "To si tedytroufá�! Nu uvidíme, jak ses s tím po-pral." V�dy� skuteènì není v køes�ansképraxi jiná oblast, v ní� by køes�ané víceztratili rozum, ne� je právì démonolo-gie. Jedni zcela ignorují existenci du-chovního svìta, jiní vymítají démonyúplnì ze v�eho. A proto�e autor knihyv  existenci démonù vìøí, hrozilo muprávì nebezpeèí onoho instantníhopøístupu k vìci: zjednodu�it vztahkøes�ana k duchovnímu svìtu na nìko-lik formulek a osvìdèených postupù.Nestalo se tak a díky tomu máme podlouhé dobì k dispozici seriózní studii,která se neopírá o to, jak v Africe jistýmisionáø za�il to a to, ale opírá se pøe-dev�ím o Bibli.Podtitul knihy zní: Mocnosti a sílyv  listech apo�tola Pavla. Autorovi sepovedl moudrý tah. Tím, �e hlavní pøed-mìt zkoumání zú�il, vyhnul se povin-nosti interpretovat mnohé velmi proble-matické texty Starého zákona a evan-gelií, v nich� je o duchovních mocnos-tech øeè. Pøesto v knize problematikunezjednodu�oval. V�dy� celá kompozi-ce studie je velmi �iroká a velkorysá.V  první èásti autor seznamuje ètenáøes vírou ve zlé síly v prvním století, tedyv dobì �ivota apo�tola Pavla a v dobìvzniku jeho epi�tol. Postupnì za pou�itípísemných pramenù a odborné literatu-ry mapuje autor oblast magie a vì�tìní,zkoumá zevrubnì øeckoøímská a orien-tální nábo�enství, sna�í se ètenáøi
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objasnit pohled Pavlovy doby na astro-logii a speciální pozornost vìnuje víøeve zlé síly v judaismu (rozborem písem-ných nebiblických památek té doby).Autor se dotýká také pohledu evangeliína síly temnoty, i kdy� nedìlá nìjakýpodrobný rozbor.Ve druhé èásti knihy se Arnold zabý-vá velmi peèlivì Pavlovým uèenímo  silách temnoty. Tato èást knihy jevelmi cenná, nebo� autorova východis-ka jsou jednoznaènì v Bibli. Arnold jevelmi opatrný i v interpretaci biblickýchtextù a sna�í se nepøidávat nic k tomu,co je psáno. Velmi cenná je èást zamì-øená na identitu køes�ana jako souèásttìla Kristova. Na základì Pavlovýchepi�tol autor vyzdvihuje význam Kristo-vy obìti na køí�i jako jediného a doko-nalého prostøedku satanovy porá�ky.Ve tøetí èásti se Arnold sna�í apliko-vat biblické poznatky v praxi. Pokou�íse vyrovnat s nìkterými souèasnýmipohledy na problematiku, av�ak v tétoèásti je nejménì dùsledný, tak�e mnohéotázky zùstávají bez odpovìdi. Autor senevyrovnal se v�emi tìmi instantnímizpùsoby duchovního boje, které známez praxe mnoha spoleèenství. Pozornýètenáø si v�ak mù�e závìr uèinit sám -pøedchozí kapitoly poskytují dostatekinformací, na jejich� základì je mo�norozpoznat, jaký zpùsob "boje" je v sou-èasném období církve na místì a jakýne.Clinton Arnold je badatel. I v knizeSíly temnoty se opírá o prameny i o od-bornou literaturu a sna�í se potlaèitsvùj osobní pohled, tak�e ètenáø nepo-zná, zda autor pochází z prostøedícharismatického èi necharismatického.Tím je jeho studie cenná - je pøijatelnápro ètenáøe z jakéhokoli prostøedí, kterýje schopen potlaèit svou pøedpojatost apøistoupit k tématu novì. Asi by se dalodiskutovat o tom, zda je autorùv zábìrzvlá�tì v první èásti knihy dostateènì�iroký a hluboký - spí� se zdá, �e závì-ry jsou èinìny pouze z nemnoha vzorkùpamátek. Studie tohoto rozsahu byv�ak asi vìt�í zábìr nesnesla.

Mùj osobní podiv vzbudila skuteè-nost, �e v seznamu literatury na konciknihy figurují spisy Johna Wimbera,které se podle mého soudu pohybují nahranici vý�e zmínìného instantníhokøes�anství. Otazník kladu i nad skuteè-nost, �e autor v textu pou�il k demonst-raci toho, jak mù�e vypadat duchovníboj, fikci Franka Perettiho Støetnutí.Ponìkud skeptiètìji èi konzervativnìjiladìného ètenáøe by tato ilustracemohla odradit.Pøes tyto drobné nedostatky pova-�uji vydání knihy Síly temnoty za velmidobrý nakladatelský poèin Návratudomù. V souèasném svìtì, který tolikmiluje instantní pokrmy, je tato knihanejen osvì�ením, ale i povzbuzenímv�em, kteøí berou Bibli jako Bo�í zjevenív�eho, co potøebujeme vìdìt o Bohu,okolním svìtì i na�em vlastním �ivotì.Po dlouhé dobì tedy Návrat vydalseriózní biblickou studii. Ké� by nebylaposlední! Jen si musíme dát pozor,abychom ji nezaèali u�ívat instantnímzpùsobem. I tuto duchovní stravu jetoti� tøeba pøed po�itím vaøit a potom jitaké podle vlastní potøeby dochutit.V�em ètenáøùm pøeji dobrou chu�!- Petr Vaïura -
O NEOMYLNOSTINa parkovi�ti pøed supermarketemstál starý pán. Opíral se o hùl a v rucedr�el nìkolik èasopisù. Teplota na nule,sychravo, zata�eno s nízkou inverzníoblaèností. Standardní podzimní poèa-sí. Jistì vás u� napadlo, jaké èasopisydr�el onen pán v ruce. Ano, nabízelnábo�enskou literaturu svìdkù Jehovo-vých. Dìlal to ponìkud nesmìle atémìø nikoho nebyl schopen zastavita  pøimìt k rozhovoru. Lidé pospíchali,byla sobota krátce pøed Vánoci, staros-ti byly spí�e konzumní ne� duchovní.Zákazníci vesmìs postar�ího kolportéraignorovali. Bylo mi ho líto. Staré lidi bynemìl nikdo vyhánìt na mráz. Navíc muchybìla ve�kerá odvaha a agresivní
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suverénnost, charakteristická pro mno-hé mlad�í svìdky pøi poulièním náboru.Dal jsem se s ním do øeèi. Vzal jsem siod nìho jeden z èasopisù. "Mù�e sestát, �e by tam mohlo být nìco v nepo-øádku? Nìjaký omyl nebo nepøesnost?"Otázka ho uvedla do rozpakù. Potomrozvá�nì prohlásil, �e by to mìlo býtv�echno správnì, proto�e to stojí nabiblickém základì. Øekl jsem mu, �enemohu sdílet jeho dùvìru v nábo�en-ské èasopisy. Taky mnohé z  nich ètu,sice jiné ne� z Brooklynu, a  pøedemk nim pøistupuji s jistou dávkou skepse.Nakonec jejich pøispìvatelé jsou jenomlidé, kteøí zdaleka nejsou neomylní.Ostatnì obèas do nich také pøispívám ao své neomylnosti mám vá�né pochyby.Dále jsme se bìhem rozhovoru dostalia� na samotné evangelium. Vysvìtlil mispasení úplnì stejnými slovy, jako bychto udìlal i já. Nenechal jsem se tímzmást. Polo�il jsem mu jednu otázkutakøíkajíc na tìlo. Podobnì se zeptalkdysi i  Johna Wesleye jeden z misioná-øù tzv. moravských bratøí: "Znáte Je�í�eKrista osobnì? Setkal jste se s ním?"Starý pán opìt upadl do rozpakù. Jáv�ak taky. Pøipadalo mi, jako bychom sivymìnili role. Asi jsem trochu pøipomí-nal jeho souvìrce v polní slu�bì. Sebe-jistý, útoèný a arogantní. Nemìl bych topøehánìt, øíkal jsem si. Pán s literaturousi mì lehce zmìøil. Asi uva�oval, s kýmmá tu èest. Nechal jsem ho chvíli vy-dechnout a pokraèoval jsem dálv  rozvíjení svých úvah. "Pokud známeBoha osobnì, nepotøebujeme, aby násnìkdo vodil za nos. Obejdeme se bezlidských autorit, pokud by si èinilynárok na neomylnost. Nepotøebujemepak èasopisy ani brooklynské ústøedí."Sna�il jsem se mu vysvìtlit, �e existujeúplnì zvlá�tní vztah - já a Bùh. Evident-nì tomu nerozumìl. Pro jistotu zaèalmluvit o nìèem jiném. Pak mi naznaèil,�e na�e diskuse je pøíli� akademická a�e u� se mnou ztratil hodnì èasu.Rozlouèil jsem se, pìkné Vánoce jsemmu nepopøál, na to si svìdkové mocnepotrpí, pøání k novému roku v�ak ode

mne pøijal. Poradil jsem mu je�tì, aby�el domù, �e je zima. Bylo chøipkovéobdobí. Roze�li jsme se jako pøátelé.Doma jsem si nalistoval úryvekz  Deníku Johna Wesleye. John Wesleysvé setkání s moravskými bratry líèítakto: "�ádal jsem Spangerbergao  radu ohlednì svého �ivota. Odpovì-dìl, �e mi napøed musí polo�it dvì nebotøi otázky: "Zná� sebe? Má� svìdectvíve svém srdci? Osvìdèuje Duch Bo�ítvému duchu, �e jsi synem Bo�ím?" Byljsem pøekvapen a nevìdìl jsem, comám odpovìdìt. Spatøil mé rozpakya  ptal se dále: "Zná� Je�í�e Krista?"Mlèel jsem a pak jsem øekl: "Vím, �e jeSpasitelem svìta." "Ano," odvìtil, "aleví� také, �e spasil tebe?" Odpovìdìljsem: "Doufám, �e zemøel, aby spasili  mne." Tu dodal: "Zná� sebe?" Øekljsem: "Ano." Bojím se v�ak, �e to bylajenom prázdná slova." Wesley si uvì-domil svou duchovní nouzi. Zrcadlí jii  jeho známý výrok ze stejného období�ivota: "Jel jsem do Ameriky obracetIndiány - ale kdo obrátí mne?!" Nako-nec se mu v�ak Bùh osobním  zpùso-bem zjevil. John Wesley se obrátil. Pøálbych to i tomu starému mu�i, kterýdosud spí�e ne� Bohu slou�í skvìlezaran�ované firmì, která pod názvemWatchtower �íøí po celém svìtì svounábo�enskou osvìtu a roz�iøuje taksvou odbìratelskou základnu.- M. Skoøepa -
SVÌDECTVÍ O SVÌDCÍCHAmerika vytvoøila nìkolik kultù, je�svým èlenùm pøinesly smrt. Koncemsedmdesátých let v Jonestownu vícene� 900 lidí vypilo otrávený nápoj aspáchalo sebevra�du na rozkaz JimaJonese. Pozdìji se nepodaøilo zabránitsmrti více ne� 80 lidí v texaském Wacu,kteøí byli stoupenci Davida Koreshe.Pomìrnì nedávno se udála tragédieHeaven�s Gate, kde byl nalezen velkýpoèet mrtvých tìl v jednom ze sídelkalifornského San Diega.

30  ZÁPAS O DU�I



Mladiství �muèedníci�Av�ak organizace, o ní� tento èlánekpojednává - svìdkové Jehovovi - po-slala na pøedèasnou smrt více lidí, ne�tyto skupiny dohromady. Na titulnístránce èasopisu Awake z 22. kvìtna1994 se objevila fotografie 26 mla-distvých. Nápis proklamuje: �Mladí, pronì� byl Bùh na prvním místì�. Jsou tomladí lidé, kteøí zjevnì zemøeli v poslu�-nosti k  organizaci Watchtower; dodr-�eli její pokyny a odmítli transfuzi krve.A  doprovodný text deklaruje: �Tisícemladých lidí v minulosti zemøely, abyoslavily Boha. A oslavují Jej i nyní, jen�enynìj�í drama se odehrává v nemocni-cích a v soudních síních. Pøedmìtemsporu jsou transfuze krve.�Dùsledkem toho je, �e v souèasnostiumírají tisíce lidí; pravdu nelze popøít.Statistika uvádí, �e tisíce svìdkù Jeho-vových zemøely po odmítnutí transfuzekrve, je� by jim mohla zachránit �ivot.Zde je jeden názorný pøíklad:V  Dallas Morning News z 27. èervence1993 se objevila zpráva o smrti svìdkaJehovova, pìtadvacetiletého CarltonaJohnsona. Na dálnici v Texasu mìnilprasklou pneumatiku a byl sra�en jinýmautem. Vedoucí lékaø pohotovostníhooddìlení nemocnice v Dallasu Dr. Ro-bert Simonson konstatoval, �e transfuzíkrve mohl být mladíkùv �ivot zachrá-nìn. Jen�e u Carltona se na�el prùkazznemo�òující transfuzi, jím� byli doktoøiinformováni, �e mu nemají poskytovattransfuzi ani v pøípadì, kdyby byl nale-zen v bezvìdomí, krvácel a byl blízkosmrti. Lékaøi sice zranìnému poskytlibezkrevné náhra�ky, av�ak bylo zapo-tøebí krevní plazmy s jejími srá�livýmivlastnostmi k zastavení krvácení. Dr.Simonson prohlásil, �e za 11 let svépraxe na pohotovostním oddìlení sámza�il 20 pøípadù, kdy svìdkové Jehovo-vi odmítli krev. Tento jediný lékaø,v  jediné nemocnici, vidìl umírat vícene� deset svìdkù Jehovových, kteøí sezøekli mo�nosti transfuze. Kolik jichzemøelo a umírá jinde ve svìtì? Skuteè-ný poèet zná jen Watchtower Society.

Noviny o jejich smrti referují jen v pøípa-dech, pokud se stanou problémemprávním, napøíklad kdy� rodièe odmítajíkrev pro své dítì a úøady se sna�í, abytransfuzi naøídil soud. Ve vìt�inì pøípa-dù je odmítnutí soukromým rozhodnu-tím pacienta, a jen málokdy se dostanena veøejnost.Organizace Watchtower obèasnìkteré ze skuteèností sama nechtìnìprozrazuje. Èasopis Awake z 22. záøí1992 sdìluje, �e soudní pøe na tototéma jsou na �denním poøádku�. Pokudse takové pøípady stávají pøedmìtemsoudních sporù dennì, mù�eme poèetsvìdkù, kteøí umøeli, ani� by o tom bylazpravena veøejnost, jen odhadovat.Pokud 14 milionù lidí zásadnì odmítákrev bìhem chirurgického zákroku, jepatrné, �e poèet zemøelých jde dostovek èi tisícù.Proè svìdkové pøesto krev odmítají?Pøeklad nového svìta Svatých písemsvìdkù Jehovových v závìreèné èástiuvádí osnovy pro promluvy o rùznýchtématech. Tyto jsou svìdky Jehovový-mi konzultovány, kdy� chtìjí posoudit,co je o urèitém námìtu psáno v bibli(anebo jak jim v tomto bibli vykládájejich organizace).Autorita nad biblíKdy� je pojednáváno o krvi, poskytu-jí nìkolik biblických ver�ù se struènýmkomentáøem pro ponauèení. Pod zvý-raznìným titulkem �Transfuze znesvì-cují posvátnost krve� je s odvoláním na1. knihu Moj�í�ovu 9:4,6 zdùraznìno,jak byl Noe zpraven o tom, �e krev jetak posvátná jako sám �ivot. S odka-zem na 3. knihu Moj�í�ovu 17:14 a7:26-27 je navíc uvedeno, �e �Smlouvazákona nepøipou�tí po�ívání krve�.A  s  poukazem na Skutky 15:28-29a  21:15 je vyvozováno, �e �Zákaz bylpøipomenut køes�anùm�. Toto jsou pasá-�e, jimi� jsou svìdkové Jehovovi vedenik odmítání transfuzí.Leè takové citáty nejsou tou pravoupøíèinou, proè svìdkové Jehovovitransfuze odmítají. Ve skuteènosti taktojednají z popudu organizace Watchto-
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wer. Kdyby se organizace Watchtowerprezentovala novým vydáním své bible,pøipou�tìjícím transfuze, svìdkové byse jim nebránili. Oni se neøídí biblí,nýbr� oficiálním výkladem interpretova-ným jejich organizací, je� pro nì pøed-stavuje významnìj�í autoritu ne� Písmosvaté.Výslech pøed právním výboremJestli�e svìdek Jehovùv pøijmetransfuzi krve, èekají ho sankce. Jejichsouèástí je formální výslech v organiza-ci pøed právním výborem, z nìho� jepoøízen filmový záznam. Provinilec musípoèítat s vylouèením èi "oznaèením"(jako nehodný spoleèník). Ostatní svìd-kové Jehovovi se musí takovému èlo-vìku vyhýbat, nezdravit ho na ulici anesmí jej zvát k sobì domù. Pokud totopøestoupí, pak jim samým hrozí výslechnebo i vylouèení.Vzpomínám si na jeden takovýtoobzvlá�tì varovný pøípad, jen� se událpøed nìkolika lety v Massachusetts,kde �iji. �ivot jednoho ze svìdkù ji�ne�lo zachránit, le�el na smrtelné po-steli. Av�ak jeho rodina bydlela v Kali-fornii. Vzdálenost vyluèovala, aby jejnav�tívili døíve, ne� zemøe. Doktor musdìlil, �e transfuze krve by jej patrnìudr�ela pøi �ivotì dostateènì dlouho,aby se mohl se svojí rodinou je�tìsetkat. A tak onen èlovìk s transfuzísouhlasil a tento zákrok jej zachoval pøivìdomí dostateènì dlouho, aby ses  ním mohla jeho rodina rozlouèit.Jen�e ho té� udr�ela pøi �ivotì dosta-teènì dlouho na to, aby jej v nemocnicinav�tívil právní výbor jako soudní komi-se svìdkù Jehovových. Uvelebila sekolem postele a  zaèala ho soudit. Nasmrtelné posteli byl vylouèen z organi-zace. A kdy� u� dal�ím svìdkùm nezbý-valo mnoho èasu na to, aby mu projevilisvùj soucit, sbor vydal prohlá�ení, �ekdokoli by mu �el na pohøeb, musípoèítat s tím, �e bude vyslýchán práv-ním výborem.Je-li svìdek Jehovùv vylouèen,mù�e pøijít i o rodinné zázemí. V mnohapøípadech vylouèený svìdek shledává,

�e jej opustila �ena i dìti. Svìdek za-mìstnaný u jiného svìdka mù�e býtpropu�tìn z práce. Svìdek, který má odjiného svìdka pronajatý byt, mù�e býtsoudnì vystìhován. Toto není �ádnézvelièování. Vzpomínám si na svìdkaJehovova, který mi zavolal poté, comne vidìl, jak jsem poblí� shromá�dìníWatchtower demonstroval heslem:�Ètìte bibli, a ne Watchtower.� Do tele-fonu se mi svìøil, �e to, co jsem vyjádøil,poznal jako pravdu, ale �e se jí nemù�eøídit z nìkolika dùvodù. O�enil se sesvìdkyní. Byl zamìstnán u svìdka.A  jeho pøíbytek byl pronajatý od svìd-ka. Vìdìl, �e by tohle v�echno ztratil,kdyby se za pravdu postavil. Byl pøíli�bojácný, aby to dokázal.Vylouèení je pevnì zavedenou,oficiální politikou organizace Watchto-wer. Nedávno jeden funkcionáø Watch-tower vypovídal pøed Evropskou komisípro lidská práva v tom smyslu, �e tohlejejich politikou není. Organizace se naEvropskou komisi obrátila proto, �e jív  Bulharsku nebyl oficiálnì pøiznánnábo�enský status. V odpovìdi natento apel bulharská vláda uvedla, �etakovéto �ádosti nemohla vyhovìt,proto�e (mimo jiné) svìdkové odmítajítransfuze krve a ani neumo�òují, aby jedostávaly jejich dìti, a tudí� ohro�ujízdraví veøejnosti.Odcituji, jak organizace Watchtowerpøed komisí vypovídala ve vìci transfuzíkrve. (K dispozici komukoli, kdo sechce obrátit na tajemníka komise prolidská práva ve �trasburku.)�Co se týèe odmítnutí transfuze krve,spoleèenství coby �adatel uznává, �eaèkoli toto je souèástí nábo�enskénauky svìdkù Jehovových, její pøijetízávisí na osobním rozhodnutí jednotliv-ce, kterého se týká. Svìdek Jehovùv,který se rozhodne pro pøijetí transfuzekrve, nebývá posti�en �ádnými nábo-�enskými sankcemi.� Toto je zøejmá anaprostá le�. Svìdkové se o sankcíchopakovanì zmiòovali ve své autoritativ-ní literatuøe a  postihují jimi ka�dého,kdo pøijal transfuzi krve. Jak mù�e
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nábo�enská organizace takto lhát?Vysvìtlení je prosté. Oni to za le� nepo-va�ují. Domnívají se, �e se jednáo �strategii teokratického boje�  a ta jesouèástí jejich oficiální politiky.Svìdkové svoji organizaci posuzujíjako prodlou�ení Bo�ího království zdena Zemi. Oni vìøí, �e v roce 1914 bylJe�í� dosazen na trùn jako "Král Bo�íhonebeského Království" a tehdy takézaèala jeho pøítomnost v královskémoci, a �e jeho pozemským zjevením jeorganizace svìdkù Jehovových.Své teokratické �koly pøipodobòujík  výchovné pa�i královské vlády.Právním výborùm pøièítají úlohu nezau-jatého prostøedníka = to je ten "vìrný arozvá�ný otrok" oné teokratické vlády,kterou pova�ují za funkèní. Vládní sy-stémy Anglie, Francie, USA, Bulharskaèi jakékoli jiné zemì pova�ují za nepøá-telské. A kdy� nìjaká vláda proti nimpodnikne jakákoli opatøení, pova�ujítoto za projev nepøátelství, jako veválce.Nerespektují vlastní výpovìïKe svému oficiálnímu pojetí teokra-tického boje se bez obalu vyjadøují.V  jedné z publikací Watchtower dávajíza pøíklad �enu, která pro jejich duchov-ní úøad slovy i skutky zastírala pravdu.Podle nich v�ak nebyla lháøkou, nýbr�vyu�ívala strategie teokratické války.Nìkolik dal�ích èlánkù v publikacíchWatchtower zachází do znaèných po-drobností pøi vysvìtlování, �e klamánínepøátelské vlády fakticky není lhaním,nýbr� strategií teokratického boje.Nedo�lo k �ádným zmìnám ohlednìpøetrvávajícího vyluèování tìch, kteøí seproviní, co� je bì�nì pøiznáváno i pøitelefonických rozhovorech se svìdkyo  výpovìdi pøed komisí pro lidskápráva, dle které svìdkové Jehovovi,kteøí pøijmou krev, nebývají posti�eni�ádnými sankcemi. Výpovìï, kteroupøednesli pøímo pøed touto komisí prolidská práva, tedy nepova�ují za smìro-datnou.Tato skuteènost by mìla být svìd-kùm pøipomínána. Svìdek mívá vá�né

problémy s pochopením èehokoli, coodporuje uèení Watchtower. Spoleènost(Organizace SJ) má jejich my�lení takpevnì pod kontrolou, �e pokud zjistí, �enìjaká skuteènost uèení Watchtowervyvrací, tak ji nesmìjí uznat. Av�akpokud byste je upozornili na obdobnáfakta, na nì� jsem poukázal já, a oni bysi je mohli sami ovìøit (v tomto pøípadìz informaèních zdrojù Evropské komisepro lidská práva), budou rozru�eni arozèílí se.Odmítnutí transfuze krve  je prvnímz pìti dogmat zasahujících ve znaènémíøe do jejich �ivotù; tato dogmatavyèleníme, abychom dokázali jejichnesprávnost.Druhým je �nové svìtlo�. Je jímnìco, èemu svìdek døíve nevìøil. �Novésvìtlo� pro vás mù�e pøedstavovatneznámý pojem. Kdykoli se v èasopiseWatchtower èi v jiné publikaci Watchto-wer objeví èerstvì schválené krédo,svìdek se na nì odvolává jako na�novou pravdu�. Nová pravda nìkdypopírá pravdu starou, a tehdy ji� starápravda více pravdou není. Stává se l�í.(Obèas organizace Watchtower sáhlazpìt do minulosti a o�ivila nìkterouz  onìch l�í, vydávajíce ji za novoupravdu.)Nová pravda, o ní� se zmiòujiv  souvislosti s dogmatem èíslo 2, vy�lanajevo v èasopise Awake ze dne 22.èervna 1982. Pøed tímto datem svìdko-vé v tohle nevìøili. Bylo toti� oznámeno,�e svìdkové Jehovovi sice nesmí pøijí-mat krev jako celek, av�ak urèité jejíèásti ano. Mohou u�ívat slo�ky, je� jsouobsa�eny v lécích na hemofilii, FaktorVIII, imunoglobiny a albumin. Mohouté� pøijímat svoji vlastní krev, jestli�eopustila tìlo, cirkulovala v pøístroji proèinnost srdce a plic a byla pøímo navrá-cena zpìt do vlastního tìla. Av�ak onenèlánek je pouèuje, �e musí odmítatleukocyty, erytrocyty, plazmu a  krevnídestièky. A nesmí pøijmout ani svojivlastní krev v tom pøípadì, �e by opus-tila jejich tìlo a tøeba i jen po nìkolikvteøin zùstávala v krevním vaku.
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O pravdì rozhoduje vìt�inaK takovémuto usnesení dospìl øídícíorgán svìdkù Jehovových v Brooklynu,ve státì New York. Je nám známo, �ebylo schváleno pøi hlasování dvoutøeti-novou vìt�inou. Poèetnìj�í èást øídícíhoorgánu mù�e rozhodovat o tom, zda jeurèitá doktrína pravdou, èi nikoli.Tøetím podivuhodným dogmatemuznávaným svìdky Jehovovými je, �enení �ivota po smrti . Pouèují, �e du�eje èlovìkem samým, a �e s èlovìkemsouèasnì umírá i ona. Duch je pouhou�ivotní energií, jako elektøina. Co sesvìdkù týèe, v du�i není obsa�ena�ádná osobitost ani podstata. Kdy�zemøete, nezbude po vás vùbec nic.Oni vìøí v takové vzkøí�ení, je� jepøetvoøením. Bùh vytváøí je�tì jednuva�i kopii, duplikát. Ale fakticky to neníva�e du�e vlo�ená do vzkøí�eného tìla;je to kopie. Pokud vám to pøipomínáklonování, tak jistá analogie tu je. Tudí�,oni skuteènì ve vzkøí�ení nevìøí.�ádné vzkøí�eníTakovýto plán samozøejmì nevychá-zí z bible, ale svìdkové se budou pøíta  z  bible �pøedkládat dùkazy�. Kdybys-te mi dovolili, abych si zahrál na svìdkaJehovova (kterým jsem po 13 let byl),pak bych se odvolával na Knihu Kazatel9:5, a èetl (z Pøekladu nového svìtasvìdkù) - �Nebo �iví vìdí, �e umøít mají,mrtví pak nevìdí nic.� Pak bych nalisto-val Ezechiele 18:4 - �Aj, v�ecky du�emé jsou [takto promlouvá Bùh], jako�du�e otcova, tak i du�e synovy méjsou. Du�e, která� høe�í, ta umøe.� Jakosvìdek bych mìl pocit, �e jsem kesvému tvrzení pøedlo�il dùkaz.Takovéto kritické tvrzení ale v jinémèlánku vyvrátím.Nyní uvedu ètvrté dogma svìdkù,je� budí pozornost. Oni vìøí, �e pouze144 000 z nich pøijde do nebe. Ostatníse tì�í na �ivot na Zemi. A vìøí, �e jsouvelkým zástupem, o nìm� (jak uvádìjí)je prorokováno v bibli, �e bude pøebývatna Zemi navìky, a do nebe nepùjde.Kdy� si prohlí�íte knihy svìdkù Jehovo-vých, díváte se na barevná znázornìní

pøekrásné Zemì; ráje, ve kterém si dìtihrají se lvy, tygry a hady. Právì tam majísvìdkové Jehovovi své místo. Do nebese jich dostane jen 144 000.Soudce Rutherford, druhý prezidentWatchtower, zavedl toto dogma v roce1935. Jako kdyby toho roku otevøenoubránu do nebe s prásknutím zabouchl.Ti, kteøí se stali svìdky pøed rokem1935 vìøí, �e se do nebe dostanou, aleti, kteøí se jimi stali pozdìji, vìøí, �eautobus je obsazen a pøíle�itost pro-marnìna. Aby toto mohli prokázat,odvolávají se napøíklad na �alm 37:29.Zde èteme: �Ale spravedliví ujmou zemidìdiènì, a na vìky v ní pøebývati bu-dou.� Poznamenávají, �e se ver�o  odchodu do nebe nezmiòuje. Pouze144 000 z nich je Kristovou nevìstou.Jenom 144 000 se jich narodilo znovu.Tyto výsady pro ka�dého na Zemiskonèily v roce 1935.Svìdkové pøijímají svátost jednou doroka. Slu�ebníci pøedstoupí a podnoss  chlebem putuje mezi øadami; av�aknikdo jej nepozøe. Toté� se odehrávás  kalichem. Oni se nad ním pomodlí,aby poté dál putoval mezi øadami; nikdose z nìj ov�em nenapije.Pokud je ve shromá�dìní pøítomennatolik starý svìdek, �e mohl být po-køtìn pøed rokem 1935, ten pøijímá, aleostatní nikoli. Ve vìt�inì shromá�dìníse v�ak taková osoba nenachází, nebo�z onìch 144 000, kteøí se dostanou donebe, jich na Zemi zbývá ménì ne�9 000. Vloni ji� �ilo 8 756 (SV 1.1.1999)Ve svìtì existuje asi 80 000 a� 90 000sborù svìdkù Jehovových. To znamená,�e na ka�dý z deseti sborù pøijímásymboly Památné smlouvy nejvý�ejeden pøíslu�ník z onìch 144 000. Tudí�,v devíti z  deseti sborù je svátost pøijí-mána bez pøijímání. Touto praxí se je�tìbudeme zaobírat v dal�ím èlánku,v  nìm� doká�eme její nesprávnost.�Je�í� byl andìl�Svìdkové Jehovovi mimo jiné vìøí, �eJe�í� byl andìlem . Oni tvrdí, �e bylstvoøenou bytostí . Ve své bibli pozmì-nili text ze sv. Jana 1:1 tak, �e by Je�í�
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nebyl Bohem, nýbr� nìjakým bohem.Duch svatý rovnì� není Bohem, aniztìlesnìním. Duch svatý je silou , tak�eby se svìdkové mohli, ve stylu filmùo hvìzdných válkách, vyprovázet slovy:�Síla tì provázej.�V�echna tato dogmata i ve�kerádal�í kréda svìdkù jsou odvislá odjednoho: �e Watchtower Society jejedinou pravou organizací bo�í; jestli�etoto vyvrátíte, kdy� tedy mù�ete proká-zat, �e takové tvrzení je nesprávné, pakmù�ete vyvrátit v�echna ostatní dog-mata. Kdy� nebudete øe�it doktrináø-skou pøedstavu, dle které je Watchto-wer zástupcem Boha, tak je nepøesvìd-èíte, aby upustili od svých jakýchkolijiných názorù.Mù�ete citovat z Písma svatého,jen�e tímto zpùsobem v nich zájemnevzbudíte. Pro nì je v�dy podstatné,jaké stanovisko zastává Watchtower.Pakli�e jste byli pøi setkáních sesvìdky Jehovovými neúspì�ní, nebuï-te z toho ne��astní. Oni nestudují biblitak jako vy - s touhou pochopit, co provás zjevil Bùh. Po vìt�inu èasu vìnova-ného studiu bible jsou motivovánipøemlouváním a obracením lidí na svojivíru. Ka�dý ètvrtek se veèer koná dvou-hodinové shromá�dìní, bìhem nìho�nìkteøí hrají roli svìdkù u zápra�í a jiníroli tìch, kteøí svìdky nejsou.Mo�ná, �e jste diskusi se svìdkyJehovovými podstoupili jako zaèáteèní-ci, jen�e oni nìco podobného prodìlalimnohokrát. Oni taková støetnutí nacvi-èovali. Jsou instruováni, co øíci, aby vásuvedli v omyl, a uskuteèòují to i v praxi.Pøibli�nì 5 hodin týdnì svìdkovétráví na schùzkách, pøi nich� vìt�inuèasu promarní pøi nácviku, jak dokázatnesprávnost jiných nauk, a jak se odvo-lávat na bibli, aby podepøeli svá tvrzení.V dùsledku toho mohou vzbuzovatdojem, jako by svoji bibli znali. Ale veskuteènosti tomu tak nebývá.Ve sboru svìdkù Jehovových jsempùsobil jako star�í osm let. Èást tétodoby jsem odslou�il coby takzvanýpøedsedající dozorce sboru, tedy analo-

gicky jakoby církevní pastor. Mìl bychpøiznat, �e poté, co jsem opustil svìdkya  èetl vùbec poprvé Øímanùm 8, jsemmìl pocit, jako kdybych se hroutilk  zemi. Do té doby mi nebylo známo,�e toto je psáno v bibli.Svìdkové Jehovovi své bibli nerozu-mí. Byli zasvìceni do základù bible sezamìøením na vybrané klíèové ver�e,je� jim slou�í jako podklad pro jejichpodivné teorie. Takovéto ver�e bývajíjedinými biblickými pasá�emi, s nimi�se obeznámili. Tudí�, nebuïte z tohone��astní, kdy� se pøi diskusi se svìdkydostanete do problémù.Zasvìcení do základù BiblePùvodnì jsme pojednávali o doktrí-nì, jí� srdce vìt�iny svìdkù a� pøeky-puje: dle ní musí být transfuze krveodmítány. Nesmírnì by se rozèílili,kdybyste si dovolili v tomto bodì s niminesouhlasit. Jak jsme vypozorovali, onise odvolávají na �idovský zákon ze 3.knihy Moj�í�ovy o potravì (3. knihaMoj�í�ova 17:14 a 7:26-27) s  výstra-hou, �e se nepøipou�tí po�ívání krve.Av�ak nalistujte 3. knihu Moj�í�ovu3:17, ver�, jen� pøi svém zasvìcení dozákladù bible opomíjejí. Cituji opìtz  Pøekladu nového svìta svìdkù Jeho-vových, skýtaje takto vìrohodný náhledi pro svìdky samé.Ve 3. knize Moj�í�ovì 3:17 stojípsáno: �Právem vìèným po rodechva�ich, ve v�ech pøíbytcích va�ich�ádného tuku a �ádné krve nebudetejísti.� Jestli�e na tento ver� upozornítesvìdky, zjistíte, �e s tímto dosud vùbecnebyli obeznámeni. Praví se v nìm, �ese nemá po�ívat krev, a ani tuk. Tudí�se svìdka mù�ete dotázat, zda dùsled-nì odmítá tuk právì tak, jako odmítákrev. Nebude vìdìt, jak odpovìdìt,nebo� svìdkové si neuvìdomují, �evystøíhat se tuku je dle bible stejnìnezbytné, jako vystøíhat se krve. Onivyèlenili èást ze �idovského zákonao  potravì, pøekroutili ji tak, aby slou�ilajejich zámìrùm, a pøeskoèili dal�í ver�e.A� se vzpamatují z va�eho �nového�ver�e, svìdkové prohlásí, �e jejich víra
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není zalo�ena toliko na jakémsi �idov-ském zákonì o potravì, �e nepo�ívatkrev je v souladu s køes�anským uèe-ním, a pouká�í na Skutky 15:29. Tam nám je ukládáno �vyvarovat setoho, co bylo obìtováno modlám, krve,masa z udu�ených zvíøat a smilstva.Budete-li se tìchto vìcí chránit, jednátesprávnì. Buïte zdrávi.� Pakli�e vyèlení-te tento jediný ver�, mù�e se zdát, �ekrev odmítat musíte. Av�ak z celkovéhokontextu vyplývá, �e se jednaloo  dobu, kdy do sborù �idù, kteøí seobrátili na víru, byli pøijímáni pohané.Pøedstavte si napøíklad, co by sestalo, kdyby pøi spoleèné veèeøi nìkteøívìøící jedli jen to, co je ko�er, a jiní vìøícíby jedli cokoli. Prvotní køes�ané muselipoèítat s pøípadným konfliktem mezi�idokøes�any a pohanokøes�any. VeSkutcích 15 je mimo jiné zaznamenánoopatøení, je� v té dobì apo�tolovéuèinili, aby odradili pohany obrácené navíru od pøeèinù proti �idovským èlenùmsboru.Bylo to zøejmì opatøení jen doèasné,nebo� je v nìm té� zmínka o vyvarováníse masitého jídla obìtovaného mo-dlám, a pøesto apo�tol pozdìji napsal,�e se nemají starat, odkud jídlo pochá-zí. Kdyby vám nìkdo øekl �Toto maso jeposkvrnìno modláøským chrámem�, takje nemusíte jíst, abyste se vyvarovalipohor�ení �ida obráceného na víru,který vás provází. Ov�em tohle nebylv�eobecný èi trvalý zákaz.Jak tomu ve vìt�inì inerpretacíWatchtower bývá, i pro tuto je pøíznaè-nou snaha stanovit kontext ver�e.Obvykle vytrhávají ver� ze souvislostia  následnì mu pøisuzují nesprávnývýznam.Ta nejlep�í odpovìï na otázkutransfuze krve je svìdkovi dána Kristo-vým pøístupem k problému svìcenísoboty, jak se mù�eme doèíst ve sv.Matou�i 12. Podobnost mezi odmítánímtransfuzí svìdky Jehovovými a  reakcífarizejù na skutky konané v  sobotu jedosti nápadná.

Milosrdenství, a ne obì�Ve sv. Matou�i 12:1 je psáno, �eJe�í� �el v sobotu obilím. Jeho uèednícizaèali trhat klasy a jíst. Farizejové namí-tali, �e uèedníci dìlali, co se v  sobotudìlat nesmí. Je�í� poukázal na to, coudìlal David, kdy� mìl hlad on i jehodru�ina. Jak ve�el do Bo�ího chrámu ajedl posvátné chleby, které smìli jíst jenknì�í. Je�í� také zdùraznil, �e knì�ínejednali dle zákona pøi pøípravì obìtí,a pøece jsou bez viny. Pak pravil: �Kdy-byste vìdìli, co znamená �Milosrden-ství chci, a ne obì� �, neodsuzovalibyste nevinné. Nebo� Syn èlovìka jepánem nad sobotou.�Spasitel prohlásil, �e Bùh chcemilosrdenství, a ne obì�. Brzy potévstoupil do jejich synagogy a uvidìltam èlovìka s ochrnutou rukou. Farize-jové se jej dotázali, zda je dovolenov  sobotu uzdravovat. Odpovìdìl jim:�Je nìkdo mezi vámi, kdyby mìl jedi-nou ovci a ta by mu v sobotu spadla dojámy, aby ji hned neuchopil a nevytáhl?A oè vìt�í cenu má èlovìk ne� ovce.Proto je dovoleno v sobotu konat dobréskutky.�Kristus pøikazuje milosrdenstvíZ toho by mìl svìdek vyvodit dù-sledky. Jestli�e va�e dítì potøebujetransfuzi krve, pak bez ohledu na to, jaksi vysvìtlujete zákony o potravì, mátenásledovat Krista, který nám pøikázal,abychom ani v sobotu neponechávaliovci v jámì jejímu osudu. Øekli byste:�Nenechávej vykrvácet k smrti své dítìkvùli zákonu o potravì.�Ov�em také se mù�ete zmínito  otázce krevních slo�ek. Svìdkovéurèité komponenty krve u�ívat smí,av�ak ne v�echny. Kdybyste svìdkypo�ádali, aby otevøeli svou bibli a uká-zali vám, kde je v ní psáno, �e mohouu�ívat Faktor VIII a albumin, tak vámvyhovìt samozøejmì nemohou, nebo�jakýsi doplòkový zákon vymy�lenývedením Watchtower v Brooklynu v nízaznamenán není. Proto je dobré natuto otázku poukázat.

36  ZÁPAS O DU�I



Jakmile pøipustí, �e �ádná posvátnákniha takovéto usnesení neprosazuje,vyzvìte je, aby se obeznámili se sv.Matou�em 15:8-9. Tento ver� je promne velice dùle�itý, proto�e byl bezpro-støední pøíèinou toho, �e jsem organiza-ci Watchtower opustil. Pán rozmlouvalse svými odpùrci, zákoníky a  farizeji.Uvádìl citaci z Izaiá�e, promlouvaje:�Tento lid mì uctívá rty, ale jejich srdceje daleko ode mì. Nadarmo mì v�akuctívají, kdy� uèí naukám, které jsoulidskými ustanoveními.�Jako star�ímu svìdkù Jehovovýchmi tato slova opravdu pronikla a� dosrdce a zaèal jsem si uvìdomovat, �ejsem vyuèoval spí�e pøikázáním lid-ským, ne� pøikázáním Boha. Tento ver�by mìl být svìdkovi pøipomenut, kdy�padne zmínka o ustanoveních týkajícíchse komponentù krve, nebo� tato jsouzjevnì pøikázáními lidskými. Je�í� pøecepravil, �e ti, kteøí uèí naukám, je� jsoulidskými ustanoveními, jej uctívají na-darmo.David A. Reed - bývalý star�í svìdkùJehovových. Autor nej�ádanìj�ích kniho Watchtower probírá osvìdèené meto-dy pøístupu ke svìdkùm Jehovovým.Pøelo�il - Kess - z èasopisuSWORD & TROWEL  3 / 1998
ROBINSON CRUSOE- jen poutavé dobrodru�ství?Kdo by neèetl Robinsona, neboalespoò nevìdìl o hlavní zápletcepøíbìhu? Dnes u� nikdo pøesnì nespo-èítá tisíce vydání, je� tato kniha v nej-rùznìj�ích jazycích zaznamenala. Pøestak ohromné roz�íøení i tak ohromnoupopularitu, jí� se nespornì tì�í, si do-volím tvrdit, �e vìt�ina lidí vùbec netu�í,co vlastnì Daniel Defoe napsal. Jak to?Ji� od r. 1719, kdy dílo vy�lo, toti� takézaèala soubì�nì vycházet i  velicerozsáhlá øada zkrácených, upravenýcha pøepracovaných vydání. Tato se pøi-tom rovnì� pøekládala do cizích jazykù

a tam se jich chápali zase dal�í úpravcia pøevypravovatelé, a� se pùvodníRobinson Crusoe zmìnil mnohdyk  nepoznání.Èe�tí ètenáøi, kteøí nebyli vzdìlániv  cizích jazycích, si na první pøeklad doèe�tiny museli poèkat do r. 1797. I  takse ov�em nejednalo o pøeklad originálu,ale zvlá�tì roz�íøené úpravy NìmceCampea. Po dlouhá léta v�echna dal�ívydání v Èechách vycházela z  Cam-peho. Na pøita�livém námìtu mnozívyzkou�eli své umìní. Za takové situa-ce byl u nás pùvodní Robinson a� dokonce 19. století prakticky zcela nezná-mý! Je s podivem, �e nikoho nenapa-dlo, aby se poohlédl po pùvodnímtextu.Uplynulo celých 175 let od vydáníanglického originálu, ne� byl koneènìv  Praze r. 1894 poøízen èeský pøekladDefoeova díla. Zároveò �lo o oba díly.(Pro úplnost nutno konstatovat, �epøeklad nebyl zcela kompletní a pøes-ný.) Opakované vydání následovalo u�jen v  r. 1910. V r. 1920 vy�el první dílv  novém pøekladu do opravdu krásnéèe�tiny od A. Vyskoèila. Tento pak bylje�tì samostatnì vydáván v letech1926, 1959, 1964 a 1968. První a druhýdíl vy�el znovu a� r. 1933, pøièem�druhý díl pøelo�il T. Vodièka (obdobnìkrásnì, jako A. Vyskoèil díl první). Tatopráce byla vydána je�tì v r. 1975 a1986 nakladatelstvím Odeon, a tov  kni�ní podobì zasluhující ocenìní.Shrnuto: První nezmìnìný díl sev  èe�tinì vydal v�eho v�udy 10 krát (vesloven�tinì dvakrát) a druhý díl pouze5 krát (na Slovensku jednou). Z více ne�stovky nejrùznìj�ích Robinsonù u náskdy vydaných, to tedy není mnoho.Defoe v�ak napsal je�tì tøetí dílnazvaný "Vá�né úvahy bìhem �ivotaRobinsona Crusoe". Jedná se o sériimoralistických a nábo�enských pojed-nání. Vá�né úvahy jsou jak u nás, tak vesvìtì veøejnosti zcela neznámé. Pouzenìkteré partie pøelo�il Bohuslav Hlinkado své knihy R. Crusoe - Mýtus a sku-teènost (vyd. Práce 1983). Jinak se
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s  nimi v èe�tinì nesetkáte. Nebylojednoduché dostat se k nìjakémuvýtisku v cizím jazyce (zøejmì jedinýsvazek v republice se nachází v Národ-ní knihovnì a je z r. 1721, v nìmèinì).Je to myslím velká �koda, nebo�z  výòatkù uvedených ve zmínìné knizeje vidìt, �e jsou to úvahy a eseje hod-notné a Defoe má co øíci. Je zde napø.kapitola pojednávající o nutnosti na-slouchat hlasu Prozøetelnosti, esejo  poctivosti, o nemravnosti konverzaceaj. Nedivím se, �e kniha u vìt�iny ète-náøù neuspìla a byla jaksi smetena dopropadli�tì dìjin.Tím se dostávám ke zji�tìní, kterébych rád sdìlil (jistì pro nìkoho novénebude):Nahlédl jsem také do oné krásnéknihy z Odeonu z r. 1986, kterou mipøed lety darovali moji milí rodièek  Vánocùm. (Tenkrát jsem ale knihuodlo�il do police, proto�e Robinsonajsem u� mìl pøeèteného - ov�emv  pøevyprávìní J. V. Plevy, 1956 - a anise mne nikterak nezmocnila chu� pøe-èíst si alespoò pokraèování v druhémdíle.) A� nyní jsem s pøekvapením obje-vil, �e v  Defoeovì vypravování je Bùhna prvním místì a �e jde o dílo ryzekøes�anské. Jedinì neuvìøitelná troufa-lost mohla umo�nit sní�ení tohotojedineèného svìdectví na pouhý dobro-dru�ný román, ostatnì, sám Defoeo tom prorocky pí�e v pøedmluvì: " ... aproto ti, kdo zkracují toto dílo, si poèí-nají nejen urá�livì, nýbr� i darebáckya  smì�nì, uvá�íme-li, �e zkracujíceknihu, jako by sni�ovali její cenu, zbavu-jíce ji v�ech tìch úvah, nábo�enskýchi  morálních, které jsou nejen nejkrás-nìj�í z celé knihy, nýbr� jsou vypoèítányk  nesmírnému prospìchu ètenáøovu."Autor vìdìl, �e vyjádøení neobyèej-ným zpùsobem pøivádìjící èlovìkak  jeho Stvoøiteli a za tím úèelem psané,bude nièeno tìmi, kdo ze své pýchypomy�lení na Krista nesnesou. Pøi tétopøíle�itosti bych rád upozornil na dal�íknihy D. Defoe, zejména "Deník moro-vého roku".

Kdy� jsem s  èetbou dospìl k po-slední tøetinì knihy, zapsal jsem si pøinoèním bdìní ve svém pokojíku násle-dující: "Bùh mi odhalil a otevøel velkétajemství - dal mi poznat dílo zcelajedineèné - nádherné svìdectví a geni-álnì vyvozovaná pouèení v knize Ro-binson Crusoe. Toto �ivé vyznání sep-sal, jistì v blízkosti Bo�í, velký køes�ana spisovatel D. Defoe. "Chtìl bych touto knihou obdarovávatpøátele a známé. Pro�el jsem u� skorov�echny pra�ské antikvariáty a  knih-kupectví, ale sehnal jsem zatím jen dvì(u knihkupcù u� dávno nejsou). Dál sevydává pouze Plevùv výtvor doporuèo-vaný pro �koly. Ale buïme alespoòvdìèni za poèin Odeonu pøed lety.Budete-li tuto knihu èíst, vìøím, �evás èetba velmi posílí, pøivede blízkoBohu a dostane se vám mnoho pozná-ní. - �el - JE TØEBA ZABÍTSEKALANejsem první ani poslední, kdoo  zmínìném filmu pí�e. Pøitom mi v�aknejde o posouzení, ale o ponauèení -i  pro nás køes�any. V�dy� v nìm køes-�anská tématika (identita i konfrontace)vystupuje. Nejen v úloze pátera Flóry,jeho� ztvárnil Jiøí Barto�ka, ale i v rolíchobou hlavních hrdinù: statkáøe zbohatlí-ka Ivana Sekala a kováøe Jury Barana,èeskobratrského evangelíka.Dìj filmu,který se odehrává bìhem 2. sv. válkyv  jedné vesnici na Hané, je vám mo�náznám, pøinejmen�ím z recenzí. IvanSekal, neman�elský syn, nutí své sou-sedy, pány v dùchodovém vìku, abymu prodávali své statky. Daøí se mu to,proto�e to dìlá pod pohrù�kou udáníNìmcùm a je nelítostný a arogantní.Poèíná si sebejistì jako imperátor. Procelou vesnici je to neskuteènì realistic-ká (nejen) noèní mùra, kterou nelzezahnat. Obecní rada dochází k jediné-mu øe�ení, figurujícímu v názvu filmu:

38  ZÁPAS O DU�I



"Je tøeba zabít Sekala." Ale kdo by tomìl provést? Ve vesnici není nikdo, kdoby se Sekalovi mohl postavit. Situaci"zachrání" cizinec Jura Baran, pøi�ed�íodnìkud z Vala�ska. Ten naopak pøed-stavuje ztìlesnìní dobra, i kdy� sek  nìmu lidé nemají pøívìtivì, proto�e je"luterán". Obecní rada v�ak Juru pøinu-tí, aby úkol pøijal, jinak jej udají, �epomáhal partyzánùm. Dojde k souboji,z  nìho� Jura vyjde coby dost zranìnývítìz. Místo odmìny a náv�tìvy lékaøestrýcové kováøe odvezou zpìt na místosouboje. Mají strach, aby na nì nepadlopøi Jurovì o�etøování nìjaké podezøení.Jura Baran umírá vedle svého sokau  bo�ích muk, na místì, kde filmi  zaèíná.Snímek má vyobrazit støet zlaa  dobra. Radikálního zla, které máreprezentovat Ivan Sekal. Ale pøi sledo-vání filmu mne napadlo, �e nebyl jedi-ným viníkem. Sekal jen reagoval na to,�e jím celá vesnice jako "parchantem"od dìtství pohrdala a odsuzovala ho,"vydìdila". A Sekala dlouhodobá etike-ta jeho sousedù BOLELA, to lze z jehochování vyèíst. V�dy� za svùj pùvodnemohl! Jeho bezohledné jednání bylojen ozvìnou z lesa na to, jak se do lesavolalo. Dal�í stín padá na "bezradné"hospodáøe ve chvíli, kdy� pøi jednánís  Jurou Baranem jednají vydìraèsky,úplnì v Sekalovì stylu. Posledním (anejvìt�ím) høebem do duchovní rakve jejejich "záchranná akce". Pìkný povdìkèeského èlovìka.... Divákovým posto-jem u� není podezøení, ale OBVINÌNÍ"dobrých" a "ne�kodných" strýcù, kteøídokládají, �e ono zlo není nakumulová-no jen v Sekalovi, ale je ROZLO�ENOdo lidí, do v�ech vesnièanù, a takté� doèasového rozpìtí, mnohem del�ího, ne�pouze nìkolik let války (èi mìsícù), kdyje Sekal doma, nebo samotného krát-kého období, které zachycuje film. Toprobíhá u� od Sekalova dìtství, kdyzaèal za�ívat pøíkoøí a jednoznaènéodmítnutí ze strany svého okolí. A takse mnì zdá, �e hlavními hrdiny pøíbìhu(ne filmu) jsou ve skuteènosti ti "strýci",

kteøí v�echno postupnì zosnovali. Tistojí v  pozadí Sekalova i Baranovajednání. Kontrastní pak je, �e aèkolivoba protagonisté oplývají fyzickoupøevahou, vystupují na druhé stranìjako loutky v  re�ii obecních radních,kteøí je mají v  hrsti: z hlediska pohrdánínebo hrozby udáním. Úsudek si diváksnadno vytvoøí sám.... Pantátové hos-podáøi zakusili platnost pøísloví "Kdoseje vítr, sklidí bouøi". Stali se aktéry, amy svìdky, zcela jiné skliznì, ne� najakou poukazují zábìry zralých plnýchklasù. Pøírodní zákonitosti nìkdy zná-zoròují zákonitosti duchovní.JAKÉ PONAUÈENÍZ FILMU VYPLÝVÁ?�e je tøeba se ptát, jaký odraz najdemé nynìj�í jednání v budoucnu. Jakoby v ka�dém na�em kroku byl nìjakýskrytý pøevodový mechanismus(s  rùzným koeficientem zpo�dìní). �eka�dé velké zlo a "velký" høích mívajísvé celkem nepatrné, ale i dlouhodobé,pøíèiny, je� pro nás mohou být v prvo-poèátku dokonce pøíjemné a výhodné.Konce v�ak bývají znièující pro nási  pro okolí, a� po stránce tìlesné, èiduchovní. A naopak poèátky setbydobra mohou být obtí�né, mo�ná semohou zdát z úhlu pøítomnosti i nesmy-slné, ale ovoce, jeho hodnota, hojnosta trvalost v�ak nenechají nikoho napochybách, �e to byla správná cesta,viz �ivot Je�í�e Krista. Ka�dý z  nás jeèlánkem øetìzce nebo øetìzcù pøíèin,prùbìhu a následkù urèitého jednání. Ana poèátku nìèí �ivotní tragédie mù�estát skupina obyèejných "slu�ných" lidí.Mo�ná Vám to pøipadá banální a jakomoralismus - proti tomu se dnes brojí,je to moderní. Ale my èasto v tìchbanálních a základních vìcech nejvícechybujeme. A kdo ty chyby napraví?Kdo vrátí èas?- M.Ø. - PØÍTEL LIDU, øíjen 1998
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Av�ak zbabìlci, nevìrní, neèistí, vrahové,cizolo�níci, zaklínaèi, modláøi a v�ichni lháøinajdou svùj údìl v jezeøe, kde hoøí oheò asíra. To je ta druhá smrt." (Zjevení 21,8)



NAPSALI JSTE NÁM... V�dy se s man�elem moc tì�íme nadal�í èíslo èasopisu Zápas o du�i. V�dyjej pøeèteme témìø najednou. Je prav-da, �e úplnì se v�ím, co v nìm pí�ete,nesouhlasím a na nìkteré vìci mámponìkud jiný názor, ale to je myslímnormální. Bùh nás v�echny stvoøil jakooriginály - jedineèné, neopakovatelnébytosti s odli�nými schopnostmi as  jiným poznáním. Ka�dému dal jinýpoèet høiven a podle toho, jak s niminalo�íme, budeme posuzováni. Pøestomusíme zkoumat a hledat a� do konce�ivota, proto�e lidské vnímání je dosudomezené a èasto se v mnohém mýlíme.Bùh nás v�ak skrze svého Ducha pove-de, pokud se vést necháme.Dopis è. 119, J. Ch., Brno... Chci Vám moc podìkovat, �e tytoèasopisy vìnujete zdarma. V dne�nídobì je takový skutek jen ojedinìlý.Dìkuji Pánu Bohu za to, �e Vám posíládo cesty i takové lidi, kteøí Vám mohouposkytnout finanèní dary. Já bych Vámtaké ráda pøispìla, ale nejsme na tomfinanènì tak dobøe. Máme ètyøi holky,nejstar�í je 12 let a nejmlad�í jeden apùl roku. Máme se co ohánìt, tedy mùjman�el, proto�e on jediný vydìlává.Z  mé mateøské se nedá moc poøídit.�ijeme ve skromnosti, ale s PánemBohem v srdci a to si myslím, �e jenejdùle�itìj�í.Rodina �., Malenovice, dopis è. 263... velice mne zaujal èlánek "Domácí�kola" v øíjnovém èísle Zápasu o du�i.Mám bratra, který je �ákem 5. tøídy Z�.Jedná se o dítì hyperaktivní, nervózní,nesoustøedivé. I kdy� samotné uèení muvìt�í potí�e nepùsobí, neustále sepotýká s problémy kázeòského rázu. Pøivyuèování vy�aduje individuální pøístup,jeho� se mu ve �kole dostává minimál-nì. V dùsledku je èas strávený ve �kolevyu�it málo efektivnì a vlastní vyuèováníprakticky probíhá doma.

Domnívám se, �e domácí �kola bybyla vhodnou alternativou. K její realiza-ci mnì v�ak chybí bli��í informace aproto v  návaznosti na Va�i poznámkuuvedenou pod èlánkem se na Vás obra-cím s prosbou o jejich poskytnutí.Dopis è. 1673, K. H.Milí pøátelé,jmenuji se Dá�a D., je mi 33 let. Jsem vplném invalidním dùchodu. Posti�enázrakovì, po operaci páteøe krèní, epi-leptik. Dìkuji, �e dùchodcùm posíláteèasopis Zápas o du�i zdarma. Bylabych ráda, kdyby se ve Va�em èasopisepsalo, jak Bùh uzdravuje posti�ené lidi.Dìkuji Vám.Dopis è. 206, Dá�a D., Probo�tovMilá sestro a milý bratøe,v posledních dvou èíslech èasopisuZOD jste uveøejnili na pokraèováníèlánek "Existují zázraky?". Podle méhosoudu je to nejlep�í èlánek v celé histo-rii èasopisu a to právì pro jeho závìr.V  nìm autor s nále�itou skromnostípøipomíná, jak si mají navzájem slou�itjednotlivé denominace. Mìly by slou�itnejen samy sobì, ale pøedev�ím tìm,kteøí vidí v rùznorodosti køes�anskýchcírkví a denominací záva�nou pøeká�kupro pøipojení se ke kterékoliv z nich.Zatímco celá øada èlánkù v ZODsvìdèí spí� o jisté pý�e na urèitou inter-pretaci Písma, závìr jmenovaného èlán-ku svìdèí o nìèem docela opaèném.Napø. vìta "buïme vdìèni za v�echnypøipomínky a kritiku" (zvýraznìnomnou) svìdèí o autorovì pokoøe pøednevysvìtlitelnými jevy a tudí� zázrakystvoøení a spásy, pøed dlouho shovíva-vým a láskyplným Tvùrcem, Zachrán-cem a Udr�ovatelem. ... Vý�e uvedené aúvodník posledního èísla mne vedek návrhu, zda by nyní (po deseti letech)nemìl ZOD vycházet jako mìsíèník. Tohlavnì proto, aby v  nìm bylo mo�néuveøejòovat více èlánkù ve stejnémduchu, jako je èlánek "Existují zázraky?"Dopis è. 242, V.D., Olomouc 
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... dùle�ité je, jsme-li skuteènýmikøes�any, to jest, je-li na�ím Pánem aSpasitelem Pán Je�í� Kristus. V�ichnitito køes�ané jsou znovuzrozeni a bezrozdílu pøíslu�nosti k té které denomina-ci tvoøí církve. Rozdíly, které mezi námijsou v uèení, v chápání nìkterých oddílùPísma, pokud na nich nezávisí spasení,nás nemají rozdìlovat do té míry, �e sespolu nemù�eme scházet a modlit se zaztracený svìt, �e spolu nemù�emekomunikovat, �e nejsme schopni spoluvycházet v lásce a porozumìní. ... tím více cítím potøebu, aby v�ichniznovuzrození køes�ané zanechali mali-cherných sporù a modlili se spoleènì zatento ztracený svìt. Co se týká èasopisuZOD, uznávám, �e je moc potøebnýprávì dnes. Prosím, pi�te dál, nebo�èas je blízko a jediná cesta pro lidi je jenukøi�ovaný a vzkøí�ený Je�í� Kristus.Roman L., PardubiceVá�ení pøátelé,v jednom kostele jsem si vzal dvaz nabízených letáèkù i "Party má svùjkonec", kde na obrázcích jsou ti, kteøí simyslí, �e jsou dobøí. Já jsem se nedávnoopil a mìl jsem z toho výèitky. Nechtìlbych to více dìlat. Va�e kní�ka, kteroumi nabízíte mi jistì pomù�e. Pøeji Vámv nastávajícím roce 1999 hodnì zdraví aúspìchù. Pøedem dìkuji.Dopis è. 1958, V.T., Nové Mìsto/Met.Vá�ení,17.12. mi do�el vá� dopis è. 1704spolu s nìkolika bro�urkami. PøedemVás upozoròuji, �e na takové blábolynejsem vùbec zvìdavý a pokud mi jebudete dále posílat, skonèí okam�itìbez ètení v popelnici mezi ostatnímbordelem. Nepova�ujte mì za nìjakéhospros�áka, ale tohle mì doopravdy"vytoèilo". To, �e nìkdo je�tì poøád �ijeve støedovìku a má temno v mozkuneznamená, �e takoví jsou v�ichni. A jáse za poblouznilého fanatika opravdunepova�uji.Dopis è. 1933, P.V., Brno

Vá�ení Steigerovi,velice dìkuji za Vá� milý dopisè. 1723 a zároveò za nabídku èasopisu"Zápas o du�i". Byl jsem mile pøekvapens jejím obsahem i provedením. Buduvelice rád, kdy� mi dal�í vydání budeteposílat na ní�e uvedenou adresu. Takése pokusím tento èasopis pùjèovat ao  jeho obsahu diskutovat. Finanènípøíspìvky vyrovnám v 1. ètvrtletí.Za v�echnu Va�i práci a sna�ení Pánuvelice dìkuji a Vám vypro�uji po�ehnanévánoèní svátky a mnoho stateènosti,lásky a nadìje do pøí�tího roku 1999.Dopis è. 1957, J.P., È. Kostelec
Slovo redakce:Jak vidíte, nové adresy nám pøichá-zejí nejrùznìj�ím zpùsobem. Nìkteøíètenáøi nám posílají adresy s �ádostí,abychom na nì posílali Zápas o du�i.Samozøejmì ka�dé �ádosti rádi vyhoví-me. Pøesto�e se v úvodu ka�dé zpro-støedkované zásilky odvoláváme najméno toho, kdo nám adresu poslal,dostáváme obèas nelichotivé dopisynebo se nám zásilka vrátí zpìt neotevøe-ná. Kolik jich skonèí v popelnici se nikdynedovíme.Byli bychom velmi vdìèni v�em, kteøíchtìjí oslovit své blízké a milé, aby taknejprve uèinili sami osobním rozhovo-rem nebo pùjèením vlastního výtisku,popø. kopií nìkterého z èlánkù. Budete-limít jistotu, �e Va�i pøátelé o takovouèetbu stojí, po�lete nám jejich adresu amy jim rádi po�leme dopis s  nabídkouliteratury a nìkolik star�ích èísel èasopi-su ZOD zdarma.
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Tisková oprava:V èísle 58 jsme v èlánku Transcen-dentální meditace nedopatøenímuvedli zdroj citátu v odstavci "Z tisko-vého oznámení strany pøírodníhozákona" jako PURIF, 1/98 namístoDINGIR 1/98Vydavatelùm se omlouváme.



Dìkujeme za pochopení a tì�íme sena ka�dou plodnou spolupráci s na�imiètenáøi pøi �íøení zvìsti o spáse v PánuJe�í�i Kristu.- redakce -
Z INTERNETUINFORMAÈNÍ TECHNOLOGIEDO �KOLInformaèní technologie je v popøedízájmu v�ech globálních spoleèností,vlád a armád. Aby bylo dost lidí, kteøíbudou tuto technologii ovládat a pou�í-vat, je tøeba zamìøit tímto smìremvýuku u� na základních �kolách. Protoje dùle�ité mít v ka�dé tøídì co nejvícepoèítaèù a pøístup na internet, co� sepozvolna v australských �kolách dìje.Vláda ve Viktorii velkoryse nakupujemultimedia capable notebooks  prouèitele  státních �kol v cenì 100 milio-nù australských dolarù. To pøedstavuje37 000 kvalitních poèítaèù. Má to býtdruhá nejvìt�í objednávka poèítaèù nasvìtì. 15 % poèítaèù bude znaèkyAPPLE a 85 % v cenì 67 milionù bu-dou IBM compatible  Acer Extensa500T. Nejsou to �ádné podøadné ma-�inky. Pro zasvìcené a znalé - konfigu-race je: Intel Pentium 233MHz micro-processor with MMX a 512 MB L2cache, 32 MB SDRAM, 3.2 GB pevnýdisk, 128-bit Neo Magicgraphic acce-lerator s 2 MB video RAM, 12,1� HPATFT display, internal 1,44 MB floppydrive, internal 20x CD-ROM, 16-bitSound Blaster Pro - compatiblesound card, twin HI-FI Crystal Soundspeakers driven by Yamaha YMF715Eaudio chip with build-in synthesiserand 3D enhanced controller, XircomReal Port 10/100 Ethernet card ainternal 56 kb/sec fax/modem. DvìNiMH baterie budou dodány s ka�dýmpoèítaèem.Zbývá otázka, kolik uèitelù je skuteè-nì schopných tuto technologii zvlád-nout a hlavnì nauèit �áèky s ní zachá-

zet. Ka�dopádnì ve Viktorii je politickávùle pøipravit mladou generaci na infor-maèní revoluci jedenadvacátého století.NovinkyVe zprávách nám øekli, �e ceny míst-ních telefonických hovorù pùjdou dolùz  25 centù za hovor na asi 15 a mo�náa� na 10 centù za hovor. Stane se takdíky zru�ení monopolu zdej�ího Teleco-mu, který se tu jmenuje Telstra (TelecomAustralia), na místní hovory. Dálkovéhovory doznaly této zmìny u� døíve aslevnily a� o 50 %, podle toho, jakouspoleènost si u�ivatel vybere. Místníhovory tu nemají impulsy. Kdysi tochtìla Telstra zavést, ale díky masovýmprotestùm zákazníkù to vzdala. Tak�eteï budeme moci být na internetuskoro poøád.George SvehlaVolnì zpracováno podle informacíz  èasopisu Electronics AustraliaNeviditelný pes.TRENDYNábo�enská svoboda v USASvoboda nábo�enského vyznáníbývala ve Spojených státech pilíøemdemokracie. V posledních letech sesituace výraznì mìní:V r. 1997 støedo�kolák na Floridì bylvylouèen ze �koly za to, �e mimovyuèovací dobu rozdával nábo�en-skou literaturu.Dva støedo�koláci v Texasu byli upo-zornìni øeditelem �koly, �e je ne�á-doucí, aby do �koly nosili rù�enec.Podle øeditele �koly, rù�enec je sym-bolem gangù, aèkoliv ani jeden zestudentù nepatøil k �ádné takovéskupinì.1997 - Turisté, kteøí se modlili pøedrotundou Bílého domu ve Was-hingtonu, byli vyzváni policií, aby sepøestali modlit.1996 - �ák základní �koly dostalnedostateènou za to, �e téma jeho�kolní písemky byl Je�í� Kristus.
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1997 - Federální soud rozhodl vestátì Alabama, �e �ádné nábo�enskéznaky, ani desatero, nesmí být umís-tìno na veøejných místech ve �kolácha �áci se nesmí úèastnit ani dobro-volných modliteb. Tato skuteènostpøispìla ke vzniku více ne� 10 000skupinek vìøících �ákù, kteøí dnesmají biblické skupinky mimo vyuèo-vací dobu ve �kolách.
IslámKonvertité islámu v USA neustálepøibývají. Nová me�ita je postavenav prùmìru ka�dých osm a� devìt dnù.

KanadaMark Harding, kanadský køes�an,strávil tøi dny ve vìzení. Tam se dostalna základì stí�nosti Muslima, který secítil zneuctìn traktátem, které Hardingrozdával na veøejnosti. Muslimové vyjá-døili svùj ostrý protest "trestného èinu"za zneva�ování muslimské víry.Hardingùv pøípad je soudní testkanadské svobody øeèi a vyznání víry.- CRN Journal, 1997 -
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ROK KOLIK VÁS VA�E TISK, PO�TA ROZDÍLPØISPÌLO DARY PØEKLADY1 990 138 21 6121 991 385 176 800 270 900 -94 1001 992 366 311 688 271 010 40 6781 993 872 295 542 322 571 -27 0291 994 946 407 250 402 600 4 6501 995 1 365 498 000 452 000 46 0001 996 1 379 627 535 567 841 59 6941 997 1 211 680 651 593 992 86 6591 998 1 051 592 116 646 620 -54 504

JAK HOSPODAØÍME?V lednu 1999 bylo hospodaøení Obèanského sdru�ení HCJB Zápas o du�ipodrobeno ji� tøetí kontrole finanèního úøadu. Opìt nebyly shledány �ádnézávady. Tímto dìkujeme br. Vlèkovi za vzorné vedení úètu.Jak mù�eme vyèíst z následující tabulky, jsme ji� po tøetí v mínusu. V roce1998 nám chybìlo 54 504 Kè. Prosíme vìøící ètenáøe, kteøí mohou pøispìtjakýmkoli darem, aby udr�eli ná� spoleèný èasopis v obìhu pro ty, kdo je�tìna�eho Spasitele Pána Je�í�e Krista osobnì neznají. Dìkujeme.

Prosíme v�echny dárce, aby na slo�enkách uvádìli svùj Variabilní symbol .Je uveden na etiketì nad va�í adresou.  Bez nìj  nemù�eme urèit dárce.

"Zápas o du�i" na Internetu:http://www.bb.sanet.sk/zod



Pøipomínky, objednávky èasopisu, kazet s poøady HCJB- Dobrá novina, knihy "Zápas o du�i" adresujte:

Dobrovolné pøíspìvky mù�ete poslat poukázkouVariabilní symbol je na Va�í etiketì

HCJB - Dobrou novinu dennì zachytíte z EkvádoruRÁNO:  v létì v 7:30, v zimì v 6:30, tj. 5:30 UTC:  9 765 kHz - v pásmu 31 m.VEÈER: v létì ve 20:30, v zimì v 19:30, tj. 18:30 UTC: 12 025, 15 550 nebo 17 795 a 21 470  kHz v pásmech 25, 19, 16 a 13 m.Èeský rozhlas Plzeò pøipravujeme ka�dou sobotu 7:00 - 8:00 a 21:00 - 22:00Velmi krátké vlny (VKV/FM): 106,7  105,3  103,4  102,4  100,8  95,8  91,0  MHzProglas (Brno, Hostýn a Pradìd)  v sobotu od 7:15 do 8:30 (VKV):   107,5   90,6   a   93,3  MHz
ZÁPAS O DU�I  vydává nakladatelství A-ALEF, Boøivojova 29, OstravaRedaktoøi Ing. Pavel a Klára Steigerovi, Ho��álkova 392/1a, 169 00 Praha 69Jednatel Ing. Bohuslav Vlèek, U stadionu 379, 595 01 Velká Bíte�Tisknou OSTRAVSKÉ TISKÁRNY, Novináøská 7, Ostrava 1Vychází ètyøikrát do roka. NEPRODEJNÉ !Podávání novinových zásilek povoleno:Oblastní správou po�t Brno è.j. P/2 - 3121/94 ze dne 13.9.1994.

Èeské zemìHCJB - ZoD DistribuceP. & K. SteigerHo��álkova 392 / 1a169 00 Praha 6 - Bøevnov
SlovenskoHCJB - ZoD DistribúciaM. & A. ZavillaJiráskova 165/10916 01 Stará Turá

Název úètu:ZOD - HCJB World RadioÈíslo úètu:Komerèní banka Brno96538-621/0100
Názov úètu:HCJB Rádiosie� ZOD SlovenskoÈíslo úètu:VUB Trenèín, exp. Stará Turá49134-202/0200
Novinová zásilkapo�tovné hrazenov hotovostiu po�tyVelká Bíte� +&-%:25/'5$',2

+&-%:25/'5$',2

Zápas o du�i na Internetu:   KWWS���ZZZ�EE�VDQHW�VN�]RG�


