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MISTR JAN HUS...hledej pravdy, sly� pravdu, uè sepravdì, miluj pravdu,braò pravdu a� do smrti ...Kdo byl Jan z Husince?V �umavském podhùøí, v malebnémmìsteèku Husinci, na dohled od majes-tátního vrchu Libína, ukazují dodnesrodný Husùv dùm. O místì i datu Huso-va narození vedli a vedou historikové postaletí spory, ale mìjme za to, �e senarodil roku 1371 v Husinci u Prachatica �e v Prachaticích vychodil základní�kolu. I o jeho otci se historikové jendohadují:  byl  snad  sedlákem  nebospí�e sedláèkem, mo�ná i jen øemeslní-kem, a jmenoval se nejspí� Michal.Bezpeènì se ví, �e Hus mìl aspoòjednoho sourozence, bratra, proto�eo jeho synech pí�e v Kostnici v jednomze závìtných dopisù: radí, aby nechodilina knìze - a� se radìji uèí øemeslu.Dost se vypráví o Husovì mamince. Onsám o ní vdìènì napsal, �e ho nauèilamodlit se. Byla zbo�ná, jak byl vùbeczbo�ný tento jihoèeský kraj nábo�en-ských horlivcù.Husùv dùm se nachází na spodnìj�íèásti husinecké návsi, blí� ke støeduHusince. Je to - jako i ostatní domykolem - dùm  komorového  typu s kry-tým prùjezdem uprostøed, oddìlujícímpøízemní svìtnici s kuchyní a krbem odchléva, a s komorou na obilí na patøe.Domy spolu tìsnì sousedí boènímizdmi a jejich �títy tvoøí dvìma protile-hlými øadami typickou dlouhou a �iro-kou jihoèeskou náves. Ten domek, kterýdnes ukazují, je celokamenný, z chlévaje zøízeno muzeum a z komory uèenec -



ky zaøízená svìtnice. Tehdy mohl býtnanejvý� roubený s kamennou pode-zdívkou kolem ohni�tì a oplácanýlepenicí. Ani prùjezd asi nebyl krytý.�e byl �áèek chudý, vypráví Hussám: nejdøív udìlal z chleba l�íci, paktouto l�ící jedl hrách, jedl a jedl, a�snìdl hrách a nakonec i l�íci. �e si�ákovská léta odbyl v Prachaticích, kdepostoupil výukou a� na choralistuchrámu, se jen odvozuje, av�aki  v  Prachaticích ukazují �kolu - nízkéstarobylé stavení vedle chrámu - do ní�prý chodil on i Jan �i�ka, a stejnì takse odvozuje, �e mu na pra�ská studiapomohl Mistr Køi��an z Prachatic, Hu-sùv celo�ivotní otcovský pøítel. Toto v�ese jen odvozuje - a� do jeho dvaadva-cátého roku, kdy se stal bakaláøem napra�ské filosofické fakultì, se o Husovitémìø nic zcela jistého a provìøenéhoneví.Pøesto�e Prachatice nebyly u� ten-krát �ádný zapadákov - patøily bohatévy�ehradské kapitule a le�ely na Zlatéstezce, vedoucí z Rakous a Bavor pøesPísek do Prahy - musela Jana z Husin-ce Praha ohromit svou výstavnostíi   veselostí. Pravá øí�ská metropolei  obchodní centrum. A jen tìch novýcha rozestavìných chrámù! Té �íøe Nové-ho Mìsta! Praha byla tehdy vlastnìsoumìstím, tvoøila ji tøi královská mìsta- Staré Mìsto, Nové Mìsto a MaláStrana - a jedno mìsto poddanské:Hradèany. Její souèástí byly dva hrady:hradèanský a vy�ehradský. Rozlehlostíbyla men�í ne� Øím nebo Caøihrad, alerovnala se Londýnu a Paøí�i - s touvýhradou ov�em, �e Nové Mìsto neby-lo v té dobì plnì dostavìné. Poèetobyvatel uvádìjí historici pouze hrubýmodhadem, nemajíce vìrohodné prame-ny, o nì� by se mohli opøít. Nìkteøí pí�í,�e Praha mìla 30-40 000 obyvatel. Bylatedy rozhodnì nejvìt�í mìstskou aglo-merací ve Støední Evropì. A nás, dìdicetohoto èasu, mù�e zaujmout, jak silná anepøemo�itelná je tradice: starodávnépra�ské ulice, u� i vícekrát pøestavìné,se doposud jmenují podle zasvìcení

kostelù, které tu stály: Petrská, Valen-tinská, Martinská, Ha�talská, Havelská,Anenská, Michalská, Jilská, Jindøi�ská,�tìpánská. Jména nìkde zùstala i tam,kde u� kostel není.Zbo�ná maminka se jistì bála, abyse Janova vesnická nezku�enost ne-zkazila mezi choralisty prachatickéhochrámu, ale Husa nezkazila ani veseláPraha. Tì�ko pocházelo od Husovaprostého pùvodu nebo i od jeho evan-gelického zanícení pro Krista to, �evedle pøísnosti a vysokých nárokù naknìze Hus zamítal i laikovu obyèejnouveselost nebo i jen fintivost �en. A tímspí�e vedle tohoto moralismu zùstávánevysvìtleno, proè se Hus stal knìzema� kolem tøicítky, pìt let po dosa�eníkanonického vìku. Vypravìè si mù�erùzné romantické dùvody vymý�let, alemo�ná dùvod, proè Hus otálel s vysvì-cením, byl skuteènì ten ideální. Stal seknìzem, a� kdy� se cítil být dost silnýma pøipraveným dostát poslání, o nìm�má z Písma pøedstavu nejnároènìj�í.A  mo�ná i proto se Hus dává vysvìtit,�e krátce nato zahájí ob�írná studiateologická. Ov�em za uèeného doktorateologie, pøesto�e splní v�echny pøede-psané povinnosti, ho vrcholová fakultaneuzná: stane se mezitím stíhanýmkacíøem.Do Prahy pøijel asi o nìco star�í, ne�bylo na universitì obvyklé - mo�náopravdu èekal, a� se prachatický pøítelKøi��an stane Mistrem filosofie a budeho moci vzít k sobì do koleje - bydlelv  burze pøi koleji Václavovì. Bohatítehdy studovat nechodili - mohli si v�ekoupit. Nepotøebovali ani vzdìlání, anisvìcení, a mìli-li kromì penìz té� dostvlivu, mohli si koupit tøeba i arcibiskup-ství. Universita vychovávala vzdìlancespí�e ze støedních a chud�ích vrstev,tou�ící se vy�vihnout a existenènìzajistit, ale situace se vyvinula tak, �eèeský venkov byl plný knì�ského prole-tariátu bez far a bez místa. Do�lo to takdaleko, �e církevní úøad stanovil, abypøed vysvìcením mladý mu� prokázal,�e má u� místo zaji�tìno. Jan z Husince
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mìl v Prachaticích mladistvý sen státse knìzem: pozdìji napsal, �e levný seno zaji�tìném místeèku ho pøe�el.Vypráví se, jak maminka vodila své-ho synka Jana do Prachatic do �koly ai  po cestì se vroucnì modlila, aby Janzdárnì studoval. Jednou maminkanapekla pro �kolního mistra koláèe avykrmila husu, ale ta jí cestou meziHusincem a Prachaticemi z ta�ky vy-skoèila a uletìla. Mohla syna doporuèitjen koláèi a slzami o ztracené huse. Tahusa! Ve jménu mu zùstala. Po obec-ném zvyku Jan dostal druhé jménopodle rodné vesnice - Jan z Husince - a�e se v rozpustilé Praze zmìnil na JanaHusa, musel se huse nìèím podobat.�tìbetavostí tì�ko, spí� podsaditostí;anebo mo�ná veselým pøátelùm vypra-voval, jak mamince husa uletìla. Mìlmimoøádný smysl pro tvárnost øeèi asmì�nost pøezdívky mu nevadila. Jed-nou se sám dal do universitních aktzapsat jako Jan Hus z Husince, husouse nazývá v dopisech z vyhnanství a a�bude psát pøátelùm v Kostnici z vìzenítajné dopisy, latinské anser a auca budejeho vìzeòský kryptogram. "Mìjte rádiubohou hus." A o sobì ironicky napsal:"Husa sice není vzne�ená labu� anidravý orel, vysoko nevyletí, je krotká -do tenat se ale chytit nedá a nastra�enésítì potrhá."Svou vzdìlaností a moudrostí Janz Husince brzy vynikl. Ve tøiceti letechje zvolen dìkanem filosofické fakulty,v  následujícím období pak rektoremuniversity. V tom èase je u� i kazatelemv Betlémské kapli. Èeská kázání jsouke sly�ení té� na øadì míst v Praze, alev  Betlémì se ká�e  p o u z e  èesky,a to jednou dennì ka�dý den, v nedìli ao svátcích dopoledne i odpoledne. Husvypudil z kostelù svìtský zpìv, slo�il�est èeských nábo�ných písní na osla-vu Krista a uèil vìøící zpívat èesky"Otèená�" a "Vìøím v Boha". Zpívaly serovnì� starodávné èeské chorály jako"Svatý Václave", "Hospodine, pomilujny", "Bóh v�emohúcí" a je�tì nìkolikjiných.

Jan z Husince byl v tìchto letechmiláèkem Prahy. Arcibiskup ho vyzna-menával, mìl pøístup ke dvoru, mezikrálovými milci mìl osobní pøátele, doBetléma se na kázání táhly tisíce lidí aprý tam chodila i královna �ofie. Nauniversitì studoval a pøedná�el teologii,nejvy��í to metu poznání. Jeho vstu-pem na velkou scénu bylo kázání nasvatoluká�ské synodì - vyu�il jej doko-nale: pøednesl programovou øeè, najejím� vypracování si dal zvlá�� zále�et.Na tématu toho dne "Milovati bude�Pána Boha svého z celého srdce své-ho; z celé du�e své a ze v�í mysli své"hierarchicky uspoøádal my�lenky odobecné pøedstavy o spoleènosti acírkvi, pøes formulaci vysokého posláníknì�í, a� po konkrétní rozbor a kritikucírkevních zloøádù a praktik. Je mutøicet ètyøi let, na roli oficiálního kritikacírkve je velmi mladý, ale arcibiskup jeje�tì mlad�í. A je i velice sebevìdomý;ale není to sebevìdomí miláèka Prahy,je to sebejistota u� za�ité Kristovypravdy. "Za na�ich èasù," øíká, "láskak Bohu a k bli�nímu, �el, tak ustydla, �ejaksi není �ádná péèe o duchovní vìci,proto�e ve�kerá na�e péèe a sna�eníjest pohrou�eno v kalu svìtském."Knì�ím vytýká dva smrtelné høíchy:smilstvo a nejrùznìj�í zpùsoby svatoku-pectví. Duchovní jsou svým postavenímnejmilej�í synové Bo�í, ale jsou jimi jentehdy, pokud �ijí podle Kristova evange-lia. Odpovìdnost knì�í je veliká a úmìr-nì tomu jsou velká i jejich provinìnívùèi církvi. Kritiku knì�ských nemravùvyhrotil Hus do absolutna takto:"Já bloudím v hadrech," nechalsvými ústy promluvit samého Krista,"knì�í v rouchách �arlatových se radují;já jsem olupován o �at - oni z almu�env královské nádheøe se py�ní; já v zápa-se krev potím - oni v nejjemnìj�í láznise kochají; já ponocuji pøi nadávkácha  plivání - oni pøi hostinách, hýøenía opilství; já veden jsem pod køí� k smrtizemdlen - oni opilí uléhají k odpoèinku;já volám v bolesti pøibit na køí� - oni nanejmìkèím lù�ku chrápají; já vydávám
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z nejvìt�í lásky du�i svou za nì - oniani pøikázání lásky neznají..."Pro�li jsme s Mistrem Janem od jehomládí v Ji�ních Èechách a� k létùmjeho nejvìt�í slávy a oblíbenosti napra�ské universitì a v Betlémì. Dnesv�ak si pøipomínáme jeho muèednickýzávìr �ivota. Co bylo mezi tìmito dvì-ma póly? Èím tak rozhodujícím bylonaplnìno onìch deset let Husova�ivota? Laskavý ètenáø jistì ví, �e tytoroky Husova �ivota a díla byly ji� toli-krát studovány, zpracovány a publiko-vány, �e mù�e autorovi dovolit je vyne-chat a spokojí se nyní s nìkolika citátyz mistrových kázání:Du�i nezahubí smrt, nýbr� �patný�ivot.Nesnesitelnou se stává zlovùle,je-li chválena.Jsi-li postaven nad lidmi, pamatuj,�e nad tebou je Bùh.Soudí�-li lid, pomni, �e i ty bude�souzen od Boha.Ve vìt�ím nebezpeèí je ten; kdosoudí, ne� ten, kdo je souzen.Chce�-li mít volno pro svého du-cha, buï chud, anebo se chudémuaspoò podobej.Nejvìt�í vládou je vládnout sobì.Nádhera a peníze tì nepøiblí�íBohu, ale co tì èiní Bohu rovným,je vìdìní, kterým Boha poznává�.Poslední den Mistra Jana z Husince -6. èervenec 1415Husa pøivedli do kostnické katedrálya� po velké m�i. Se�lo se tu velké zase-dání koncilu. Král Zikmund usedl s ko-runou na hlavì na èestné místo, pøítom-ná kní�ata pøed ním dr�ela øí�ské jablko,�ezlo a meè. Hus stál pod silnou strá�íu le�ení, které udìlali kvùli nìmu. Nej-prve podrobnì a dlouho èetli celý záz-nam o Husovì procesu, pak 260 èlánkùWiklefových a jejich odsouzení, a kdy�Bertold de Wildungen zaèal èíst posled-ní redakci èlánkù Husových, Hus hnedèlánek první, který byl o církvi, zaèalvykládat. Ale kardinál Zabarella pøikázalbiøicùm, aby ho donutili mlèet. Hus

prosil, aby mohl odpovídat. Øekl:"...aby se tito kolemstojící nedomnívali,�e jsem dr�el bludy - v�dy� potom semnou uèiníte, co vám bude libo," alev  øeèi mu zabránili a on poklekl a zaèalse zbo�nì modlit.Potom èetli výpovìdi svìdkù - zasemu nedovolili se bránit. Kdy� pøeèetli,�e tvrdil, �e je ètvrtá osoba v trojici,�ádal jméno svìdka, který to dosvìdèil,ale pøedèítající øekl, �e není tøeba, abyzde byl jmenován. Kdy� mu vytkli od-volání ke Kristu, øekl hlasitì: "Ó PaneBo�e, hle, ji� tento koncil tvoje skutky azákon zatracuje jako blud!"O klatbì øekl, �e ji netrpìl vzpurnì,ale pod odvoláním. Kdy� øekl, �e doKostnice pøijel svobodnì a s královýmglejtem, pøítomní se prý na Zikmundapodívali a on se zardìl.Pak èetli rozsudek a Hus, aèkoliv muv tom bránili, odpovídal i na nìj. "V�dyjsem si pøál a i dnes si pøeji úèinnìj�ípouèení z Písma..." Kdy� odsuzovalijeho knihy, øekl, �e mu v nich nedokázalijediné bludné slovo. A jak mohli zatratitjeho knihy psané èesky, kdy� je nikdynevidìli?Rozsudek byl uchystán ve dvojímznìní: kdyby odvolal, odsoudit jejk  do�ivotnímu �aláøi, a kdy� neodvolá,pak jej jako nenapravitelného kacíøezbavit knì�ství a pøedat svìtské moci.Pøeèetli znìní druhé, a podle katolické-ho svìdectví prý Hus zbledl a øeklzlomeným hlasem: "Bo�e v�emohoucí,jaký to rozsudek proti mnì je vynesen!"Podle Petra z Mladoòovic Hus poklekla  hlasitì se pomodlil: "Pane JezuKriste, odpus� v�em mým nepøátelùm,ty ví�, �e mne køivì ob�alovali, køivésvìdky proti mnì vedli a køivé èlánkyproti mnì vymyslili!"Potom mu poruèili, aby se oblékl dome�ních rouch, a sedm biskupù, povì-øených jeho odsvìcením, jej vyzvalo,aby odvolal. Hus vystoupil na le�eníuprostøed chrámu a s pláèem øeklpøítomnému lidu: "Nemohu to uèinit,abych nebyl lháøem, abych neurazil svésvìdomí a Bo�í pravdu a abych nepo-
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hor�il tak veliké mno�ství, kterému jsemkázal." Zaèali jej tedy odsvìcovat -odebírali mu znaky knì�ství: kalich,�tólu, ornát, a ke ka�dému pronesliproklínací formuli. Hus to nazval rouhá-ním a proná�el k jednotlivým aktùmzbo�né formule vlastní a pokornì semodlil. Tonzuru mu prostøihli nù�kamina ètyøi strany a øekli: "Ji� církev odòalaod nìho v�echna církevní práva a nemávíce s ním co èiniti. Odevzdáváme homoci svìtské." Pak na jeho hlavu vlo�ilipapírovou korunu s tøemi namalovaný-mi ïábly a nápisem " Toto je arcikacíø!"a øekli: "Svìøujeme tvou du�i ïáblu!"Hus sepjal ruce se slovy: "A já ji svìøujinejlaskavìj�ímu Pánu Je�í�i Kristu."Král Zikmund pokynul vévodoviLudvíku Falckému: "Jdi, vezmi si ho."Z katedrály �el prùvod na popravi�tìpøes mìsto oklikou. Kostnice byla plnálidí, sbìhli se zdaleka na vzácnou podí-vanou. Falckrabí Ludvík s dru�inouvedli prùvod na koních, dva jeho sluho-vé provázeli Husa, který nebyl spoután,z obou stran. Vpøedu, vzadu i po stra-nách �lo a jelo na tisíc ozbrojencù. Huszpíval cestou �almy. Popravi�tì bylov  lukách pøi cestì na Gottlieby. Hus,kdy� do�el ke vztyèenému kùlu, poklekla dlouho se modlil. Zástupce konciluknìz Schorand k nìmu pøijel na koni ashora s konì mu nabídl zpovìï. Husodmítl: "Není tøeba, nejsem smrtelnìhøí�ný." Po modlitbì povstal a hlasitì,aby ho sly�eli i pøátelé okolo, øekl:"Pane Je�í�i Kriste, tuto stra�nou,potupnou a ukrutnou smrt pro tvéevangelium a kázání tvého slova chcitrpìlivì a pokornì vytrpìt."Falckrabì pokynul katovi. Kat Husovidovolil rozlouèit se s jeho �aláøníky. Husjim dìkoval za v�ecko dobré, co pronìho uèinili. Kati ho svlékli ze �atù a zaruce dozadu stoèené ho provazy uvá-zali ke kùlu, zara�enému do zemì. Zakrk ho k nìmu pøipevnili silným øetì-zem. Pod nohy mu dali døíví promísenéslámou, a rovnì� døívím støídavì seslámou jej oblo�ili a� po bradu.

Falckrabí Ludvík a øí�ský mar�álekpøijeli na koních a znovu se zeptali, jestlichce odvolat. "V pravdì evangelia,kterou jsem psal, uèil a kázal, dnesradostnì chci umøít." Oba mu�i tlesklirukama, biøici døíví a slámu polili smoloua hranici podpálili. Hus zazpíval tøi ver�elitanie, pak ho oheò zalkl. Potom se u�jen potichu modlil. Umíral asi tak dlou-ho, ne� by se mohly odøíkat dva, nejvý-�e tøi otèená�e.Mrtvé tìlo zùstalo viset u kùlu zaøetìz. Srazili jej i s kùlem na zem, znovaoblo�ili døívím a pálili, kosti i lebkuroztloukali. Spálili i �aty a v�echenpopel i oharky vhodili do hlubin Rýna,aby si Èe�i nemohli nic vzít na památ-ku.Janu Husovi bylo toho roku ètyøicetètyøi let.Podle knihy E. Kantùrková:Jan Hus, Melantrich Praha 1991zpracoval B. ChánSLU�BA ODDANOSTI...miluje� mne?... Pas mé ovce(Jan 21,16 NS).Pán Je�í� neøekl abyste obraceli lidi nasvùj zpùsob my�lení, ale abyste pásliJeho ovce a dohlí�eli na to, zda se sytípoznáním Jeho samého. My pova�uje-me køes�anskou práci za slu�bu, av�akJe�í� Kristus vidí jako slu�bu to, èímpro Nìj jsme, a nikoli to, co pro Nìjdìláme. Uèednictví není zalo�eno navìrnosti urèité víøe nebo uèení, alevýluènì na oddanosti Je�í�i Kristu.Kdo pøichází ke mnì a nemáv  nenávisti..., nemù�e být mýmuèedníkem.   (Luká� 14,26)V tomto ver�i Je�í� neuvádí �ádnédùvody, proè bychom Ho mìli následo-vat, ani se nás k tomu nesna�í nijakpøinutit. Øíká: "Chcete-li být mými uèed-níky, musíte být oddáni jen Mnì." Èlo-vìk, kterého se dotkne Duch Bo�í, sináhle øekne: "Tak teï u� vidím, kdo toje Je�í�!" - a odtud pak pochází jehooddanost.
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Dnes jsme nahradili víru v Osobuvírou v uèení, a proto je tolik lidí oddá-no dobroèinnosti a tak málo Je�í�iKristu. Lidé se nechtìjí doopravdyodevzdat Je�í�i, chtìjí být souèástíhnutí, které zapoèal. Je�í� Kristus hlu-boce urá�í rozum dne�ních intelektuálù,pro které je pøijatelný pouze jako jejichPøítel. Pán se øídil vùlí svého Otce, nepotøebami lidí - záchrana èlovìka bylapøirozeným dùsledkem poslu�nostiOtci. Pokud se naprosto odevzdámpotøebám èlovìka, brzy se vyèerpám adostanu se do bodu, kde moje láskavychladne a zmizí. Z osobní a vá�nivélásky k Je�í�i v�ak doká�u lidem slou�iti tehdy, kdy� se mnou lidé zacházejíjako s "roho�kou". Tajemstvím uèední-kova �ivota je oddanost Je�í�i Kristu,vnìj�ím znakem takového �ivota jezdánlivá nevýraznost a mírnost.Pøesto je jako p�enièné zrno, které"padne do zemì a zemøe" - a potomvyra�í a zmìní podobu celé zemì (Jan12,24). - Oswald Chambers -To nejlep�í pro Jeho Slávu
OSPRAVEDLNÌNÍ , VÍRAA SKUTKY...Jsme toti� pøesvìdèeni, �e se èlovìkstává spravedlivým vírou bez skutkùzákona. (Øímanùm 3,28)...víme v�ak, �e èlovìk se nestáváspravedlivým pøed Bohem na základìskutkù pøikázaných zákonem, nýbr�vírou v Krista Je�í�e. I my jsme uvìøiliv Je�í�e Krista, abychom do�li spra-vedlnosti z víry v Krista, a ne zeskutkù zákona. V�dy� ze skutkù záko-na 'nebude nikdo ospravedlnìn'.(Galatským 2,16)Milostí tedy jste spaseni skrze víru.Spasení není z vás, je to Bo�í dar;(Efezským 2,8-9)Není pochyb o tom, �e tato tvrzení, takèasto v Bibli opakovaná, se musí týkatnìèeho zásadního. Co to je? Je to

skuteènost, �e jsme spaseni vírou, a tobez skutkù zákona, které bychom samivykonali. Bez pochopení této základnískuteènosti nemù�eme správnì pocho-pit biblické ver�e hovoøící o skutcíchv  �ivotì nespaseného i spasenéhoèlovìka.Katolická církev, na rozdíl od protes-tantských církví, odmítá uèení, �e spa-sení je nezaslou�ený Bo�í dar, který sepøijímá jen samotnou vírou v dokonèe-nou a úplnì postaèující obì� Je�í�eKrista na køí�i. On sám udìlal v�echno,co bylo potøebné pro na�i záchranu. Alevelmi èasto lidé, kteøí odmítají spaseníz milosti, argumentují ver�em z Jakuba2,24:Vidíte, �e ze skutkù je èlovìk ospra-vedlnìn, a ne pouze z víry!Podívejme se nyní na tento a nìkolikdal�ích ver�ù podrobnìji. Chceme-lisprávnì pochopit tento ver�, musímepøijmout nìkolik základních pøedpokla-dù o Bibli. Bible je neomylným Bo�ímSlovem jako celek, a ne jako pouháèást. Ve své úplnosti - kdy� ji pøijmemejako celek - pøedstavuje bezchybnéBo�í sdìlení od Boha èlovìku. Musímese v�ak vyvarovat vytrhávání izolova-ných ver�ù z kontextu, proto�e právìtoto je skoro v�dy zdrojem fale�néhouèení a dùvodem vzniku sekt a kultù.Musíme vìøit celé a jen celé Bibli; totoje biblický pøístup k Bibli. Tento vý�ecitovaný ver� z Jakubovy epi�toly spolus nìkterými dal�ími ver�i, jako napø.Ø 2,6-7, Mt 16,27 nebo Jr 17,10, jakoby na první pohled vytváøely protiklad arozpor s uèením o spasení ze samotnévíry. Na pochopení toho, �e tento roz-por je jen zdánlivý, staèí v�ak jen tro�kuhlub�í studium. Apo�tol Jakub v 2. ka-pitole sleduje základní cíl, kterým jedemonstrovat na �ivotì starozákonníchvìøících, �e víra, kterou daroval Bùh,jen� o�ivuje mrtvé (Ø 4,17), a která jedarem Ducha Svatého (Ef 2,8), projevísvùj �ivot (Ef 2,5) tím, �e pøinese viditel-né ovoce skutkù. Toto je jasný obsahcelé této 2. kapitoly v Jakubovì epi�to-le, který sám Jakub shrnuje ve ver�i 26:

6  ZÁPAS O DU�I



Jako je tìlo bez ducha mrtvé, tak jemrtvá i víra bez skutkù.V Bibli je smrt definovaná jako oddìlenítìla a ducha èlovìka (2 K 5,8). Tedy netak, jak se to nìkteøí sna�í tvrdit, �esmrt je buï úplným koncem a tedydoslovnì anihilací èlovìka, anebo �e jeto pøechod do stavu bezvìdoméhospánku v oèekávání soudu. Pokud bytoto byla pravda, Pavel by nikdy nemo-hl v listu Filipským napsat:... táhne mne to na obì strany: Tou-�ím odejít a být s Kristem, co� je jistìmnohem lep�í... (Filipským 1,23)Urèitì stav bezvìdomí není lep�í jakoslu�ba Pánu, který nás vykoupil svouvlastní krví, abychom mohli mít odpu�-tìny v�echny høíchy a být jako On.Jediné pochopení je potom to, �e køes-�an se v okam�iku své smrti setkávátváøí v tváø se svým Pánem. Toto je tojediné, co je lep�í, vidìt tváøí v tváøToho, který se za nás obìtoval tím, �evzal na sebe na�i smrt i høích a takuspokojil Bo�í spravedlnost, aby náspøivedl svaté a bez vady do nebe. Coo tom øíkají dal�í místa v Bibli?To, �e jedinì Bùh je tím, kdo dává�ivot, je vlastnì v poøadí druhá Bo�ívlastnost uvedená v Bibli, po tom, cose z ver�e 1,1 dovídáme, �e Bùh jev�emohoucí. Hned potom ve zprávìo stvoøení Adama èteme ve ver�i Gene-sis 2,7:I vytvoøil Hospodin Bùh èlovìka,prach ze zemì, a vdechl mu v chøípídech �ivota. Tak se stal èlovìk �ivýmtvorem.Musíme si být plnì vìdomi toho, �e jeto sám Bùh, kdo je jediným zdrojem�ivota a kdo vdechuje Adamovi �ivot.Právì tak, jako Adam zaèíná existovatod okam�iku, kdy mu Bùh vdechneDucha, stejnì tak i køes�an se znovunarodí v okam�iku, kdy mu Bùh dásvého Svatého Ducha (J 3,5). Neexistu-je �ádné køes�anství bez toho, �e by násBùh vzkøísil svým Duchem (Ko 2,12, Ef2,5-6). Je to tentý� Duch, o nìm� ète-me v Genesis 1,2, a jen� stvoøil s Ot-cem i Synem v�echno viditelné i nevidi-

telné z nièeho. Je to tý� Duch, který dalAdamovi �ivot. Bez tohoto Ducha ne-existuje �ádné skuteèné køes�anství.A  právì z tohoto Ducha se køes�annarodí a stává se adoptovaným Bo�ímsynem. Jakákoliv snaha stát se køes�a-nem skrze své vlastní sna�ení je pøe-dem odsouzena k neúspìchu. Tak, jakoAdam nemohl o�ivnout sám od sebe ajako ani nebesa a zem se nemohlystvoøit samy, ani èlovìk se nemù�esám znovuzrodit ze stavu duchovnísmrti, v  nìm� se v�ichni nalézáme u�od narození. Pøíèina vzniku vesmíru jemimo vesmír, právì tak, jako je pøíèinastvoøení Adama mimo Adama. Pøíèinanemù�e být toto�ná s následkem. Tentojednoduchý zákon, který zná ka�dé dítìu� na základní �kole, jasnì ukazuje, �eodpovìï na základní problém èlovìkatj. odstranìní jeho høíchu a viny, musíbýt mimo nìho. Jinými slovy: èlovìk senemù�e zachránit sám. Potøebuje Spa-sitele. Stav èlovìka oddìleného odKrista je tak zoufalý, �e jediné, co homù�e zachránit, je celá Bo�í neomeze-ná moc, kterou Bùh pou�ije na záchra-nu ka�dého èlovìka, který mu dobro-volnì odevzdá svùj �ivot, proto�e se hoBùh ji� dotkl.To je ta moc Kristova vzkøí�ení, o ní�hovoøí Pavel ve Filipským 3,10. Nic, coby bylo ménì ne� moc Kristova vzkøí-�ení, by nestaèilo na na�e o�ivení a nicvíc ani neexistuje. Jediná mo�nost,která zùstává, je to, �e sám Bùh námve své nekoneèné lásce a milosti udìlínový �ivot. Toto Bible oznaèuje jakoznovuzrození.Skuteènì - Bùh Bible je Bùh, kterýdává �ivot. V�ichni, které znovuzrodil azachránil od jejich høíchù, to dobøevìdí. Rozdíl mezi stavem èlovìka pøeda po znovuzrození není o nic men�í ne�rozdíl mezi svìtlem a tmou, o nic men�íne� rozdíl mezi mrtvým tìlem a tìlemna vrcholu svých fyzických sil. Tatoskuteènost, kterou tak jasnì vidíme veStarém zákonì, je jasnì zopakovanáJe�í�em i apo�toly také v Novém záko-nì. Nový zákon také jasnì øíká, �e to,
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co dává tìlu �ivot, je Duch. Je�í� vesvém rozhovoru s uèedníky po tom, covystoupil v synagoze v Kafarnaum, øekl:Co dává �ivot, je Duch, tìlo samo nicneznamená. Slova, která jsem k vámmluvil, jsou Duch a jsou �ivot.(J 6,63)Zjevnì také Pavel sleduje tento princip,kdy� ve svém prvním listì do Korintupí�e:... který nás uèinil zpùsobilými slou�itnové smlouvì, je� není zalo�ena naliteøe, nýbr� na Duchu. Litera zabíjí,ale Duch dává �ivot. (2 K 3,6)Tento �ivot, který dává Bùh, se v�dymusí nìjak projevit navenek. Jinýmislovy - �ivot, který Bùh vdechl pøírodì,se zjevnì projevuje. V�echno to ne-smírné mno�ství energie ve vesmíru.A  právì na tuto nepøetr�itou demonst-raci nekoneèné Bo�í síly a moudrostiv  pøírodì myslí Pavel v listu Øímanùm1,19-20. Ne, andìlé, kteøí jsou neustálev Bo�í pøítomnosti, se nemýlí, kdy�volají:Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupù,celá zem je plná jeho slávy.  (Iz 6,3)Není pochyb - celý vesmír bez pøestánízjevuje Bo�í slávu. A sám Hospodin jeten, který v�echno udr�uje svým vìè-ným slovem. Právì tak i �ivot ka�déhoèlovìka se musí projevit navenek.Ka�dý pohyb, schopnost komunikovat,stavìt domy, skládat hudbu, smát seanebo plakat, to v�ecko jsou projevy�ivota. Mrtvý èlovìk nesportuje a aninenamaluje obraz.�ivot køes�ana je manifestován skut-ky víry. Nejdøíve se èlovìk stává køes�a-nem tím, �e ho Bùh znovuzrodí, a ná-sledkem toho pøijímá to, co Bùh uèinilna køí�i pro jeho záchranu. Potompøiná�í ovoce dobrých skutkù. Nikdy nenaopak. Musíme si uvìdomit, �e samize sebe nejsme schopni udìlat �ádnýdobrý skutek. Zvrácenost na�eho srdce(Jr 17,9) nakonec zpùsobí to, �e i tana�e nejupøímnìj�í snaha je podleBo�ího standardu kvality poskvrnìné a�pinavé roucho (Iz 64,6). Bible øíkáúplnì jasnì:

V�ichni se odchýlili, v�ichni propadlizvrácenosti, není, kdo by èinil dobro,není ani jeden.(Ø 3,12, � 14,1)Nemáme-li v na�em �ivotì Krále (Boha),potom zákonitì musíme dìlat jen to,k  èemu nás povede na�e høí�né srdce(Sd 21,25). Bez toho, aby v na�ichsrdcích vládl sám Kristus, je na�í jedi-nou �ivotní aktivitou høích. Ka�dá snahaudìlat nìco dobrého jen znova a znovaopakuje v na�ich �ivotech zku�enostapo�tola Pavla, o které hovoøív Ø 7,18-24. Zji��ujeme, �e nìkde v násje nepøetr�itý zdroj høíchu a nepravosti(Mk 7,21-23). Jak potom mù�e køes�ankonat dobré skutky? Je jen jedna mo�-nost. Kristus se stane na�ím �ivotem(Ko 3,4) a koná tyto skutky v nás. �ád-ná jiná mo�nost neexistuje, proto�ev�echno, co je v nás a co je na�e, jeveskrze høí�né. To je téma, o nìm�hovoøí Pavel, kdy� pí�e do Efezu:Jsme pøece jeho dílo, v Kristu Je�í�istvoøeni k tomu, abychom konalidobré skutky, které nám Bùh pøipra-vil. (Ef 2,10)Bylo by úplnì nesmyslné, aby Pavelpsal v pøedcházejícím ver�i v Ef 2,9o  tom, �e nejsme spaseni ze skutkù,aby se nikdo nechlubil, a hned nato topopøel ve ver�i 10. Zjevnì tedy musíbýt skutky z ver�e 10 jiné ne� skutkyz  ver�e 9. Jaké jsou to tedy skutky?Odpovìï máme pøímo ve ver�i 10:...dobré skutky, které nám Bùh pøi-pravil.A On je také ten, který je bude i konat.My sami toho nejsme schopni. Totojsou ty skutky, které Bible oznaèujejako skutky víry (2 Te 1,11). Skutky,které jsou ovocem Kristovy pøítomnostiv nás, a to je to, co Pavel oznaèujev  listu Koloským jako tajemství (1,27). Podívejme se v�ak je�tì na dal�íneménì dùle�ité dùvody, proè Jakubve své epi�tole nevytváøí �ádný rozpors  biblickým uèením o spasení jenz pouhé víry. Staèí jen pozornìji studo-vat Jakubovu epi�tolu, aby bylo zjevné,�e Jakub - právì tak jako v�ichni ostat-
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ní apo�tolé - vìøí ve spasení ze samot-né víry. Sám Jakub øíká ve ver�i 2,14:Mù�e ho snad ta víra spasit?Apo�tol tu neøíká, �e jsou to skutky,které pøiná�ejí spasení. Kdyby tomu takbylo, pak by on sám napsal celý ver�úplnì jinak. Uveïme si v�ak celý ver�døíve, ne� pùjdeme dál a uká�eme dal�ístejnì zásadní dùvody. Otázka, kterouJakub klade ve ver�i 2,14, zní:Co je platné, moji bratøí, kdy� nìkdoøíká, �e má víru, ale pøitom nemáskutky? Mù�e ho snad ta víra spasit?Jakub adresuje tuto otázku lidem, kteøísice ústy vyznávají víru a svými slovy(Jakub doslovnì uvádí "...kdy� nìkdoøíká...") se pøedstavují jako køes�ané, alev jejich �ivotì není �ádný vnìj�í projevtéto víry. Víra tìchto lidí zùstává jenv jejich intelektu, ale nepøiná�í �ádnouzmìnu smý�lení, tedy pokání (øec.metanoia). Z celé kapitoly se zdá, �etito lidé vìøili, �e existuje jeden Bùh, alejejich �ivot nebyl podroben tomutoBohu, proto�e Jakub argumentujeprávì touto vírou v existenci jedinéhoBoha ve ver�i 2,19. Vírou, kterou titolidé sdílejí s démony. Zdá se, �e celákapitola jasnì ukazuje, �e tito lidénejsou køes�ané. Jakub ve 14. ver�iklade otázku tìm, které oslovuje "mojibratøí", ale hned nato øíká: "...kdy�nìkdo (tj. jiná skupina lidí ne� ètenáøijeho listu) øíká..." Pozdìji v této kapitoleve ver�i 20 pou�ívá oslovení "ó, nechá-pavý èlovìèe". Køes�an je èlovìk, které-ho Bùh naplnil svou pøítomností. V jeho�ivotì u� více není ono prázdné místo,proto�e ho zaplnil sám Bùh. Zachránì-ný èlovìk hned od okam�iku svéhoznovuzrození zakou�í ve svém �ivotì to,o èem hovoøí Pavel v listu Koloským:... v nìm jste i vy dosáhli plnosti."(Koloským 2,10)Není pochyb - Bùh je jediný, kdo mù�edokonale naplnit na�e prázdné �ivoty.Nic jiného a nikdo jiný nás nikdy nemù-�e skuteènì a trvale uspokojit a nasytit.Toto je dal�í dùvod, proè lidé, o nich�hovoøí Jakub v druhé kapitole, nejsouskuteèní køes�ané.

Kdyby to podle Jakuba byly skutky,které nás mají zachránit (jak se to nì-kteøí sna�í tvrdit), musel by pak ver� 14konèit takto: "Mohou ho snad takovéskutky spasit?" Jen�e v tomto ver�i totak není. Jakub jednoznaènì a v úplnéshodì s ostatními apo�toly øíká, �e je tojen pouhá víra, která zaruèuje spasení,a �e tato skuteèná víra pøinese takévnìj�í ovoce skutkù. Jinými slovy -nejdøíve spasení, potom skutky. Vever�ích 2,10-20 apo�tol Jakub øíká, �eten, kdo poru�í jen jedno jediné pøiká-zání, proviní se proti v�em. Toto tvrzeníz nás v�ech dìlá høí�níky, proto�e nasvìtì není, nebyl a nebude ani jedenèlovìk (kromì Je�í�e Krista), který byse nikdy v nièem neprovinil proti Bohu(1 Kr 8,46, 2 Pa 6,36). Stejnì tak nesta-èí øíci, �e se tento text vztahuje pouzena Jakubùv �ivot pøed obrácením, tedyna dobu pøed tím, ne� mu Bùh dalpøijmout Je�í�e vírou, a �e potom u�èlovìk musí konat dobré skutky, aby sizachoval své spasení. Ve ver�i 3,2Jakub øíká: "V�ichni (tedy i apo�tolJakub) pøece mnoho chybujeme(pøítomný èas)." Mù�ete pøeèíst celouBibli a nikde nenajdete ani zmínkuo tom, �e by Bùh odpou�tìl a oèi��ovalod høíchu skrze na�e skutky. Hospodinustanovil jen jeden jediný zpùsob prooèi�tìní od høíchu:... a bez vylití krve není odpu�tìní.(� 9,22)Toto je jediný zpùsob v celém vesmíru,kterým se mohlo uskuteènit na�e os-pravedlnìní a oèi�tìní. Proto�e v�akná� dluh Bohu je nekoneènì velký a�ádná zvíøecí ani lidská obì� by nikdynemohla staèit na jeho zaplacení anijen za toho konkrétního èlovìka pøiná-�ejícího obì�, a u� vùbec ne za celélidstvo, Bùh sám ve své nekoneènélásce k nám se stal èlovìkem a nechalse  ukøi�ovat høí�níky, aby nás zachránilpøed smrtí a peklem, které jsme sispravedlivì zaslou�ili. Tímto se dokáza-la Bo�í láska a zároveò zùstal Bùhnaprosto spravedlivý. Tvrdit, �e spaseníse dosahuje skutky, anebo zèásti skut-
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ky a zèásti vírou, je popøení toho, coBùh urèil jako jedinou cestu, a je totedy jen dal�í forma neposlu�nosti avzpoury èlovìka vùèi jeho Stvoøiteli.V celé Bibli tedy není ani jedna jedinázmínka o tom, �e by se høíchy odpou�-tìly skrze konání dobrých skutkù.Musíme mít úplnì jasno v tom, �espasení pøichází pøed dobrými skutky, ateprve skuteèné spasení povedek ovoci dobrých skutkù. I kdy� nám rozsah tohoto èlánkuneumo�òuje uvést v�echny dùvody abiblické argumenty, podívejme se je�tìalespoò na dva. I èlovìk, který teprvejen krátkou dobu studuje Bo�í Slovo, u�ví, �e jeden a tý� ver� nemù�e býtv Bibli pou�it na obhajobu dvou rozpo-ruplných tvrzení. Samozøejmì, konkrét-ní ver� mù�e mít svou hlavní a potomje�tì vedlej�í aplikaci, ale ani ony sinesmìjí navzájem protiøeèit. Pokudv�ak z jednoho ver�e vyvodíme dvìúplnì rozporná tvrzení, která navíc majíbýt stejnì dùle�itá, znamená to, �easpoò jedno z nich musí být nepravdi-vé. Víme, �e Bible je zcela konzistentnía nikdy si neprotiøeèí. Bible je Bo�íSlovo a Bo�í Slovo je pravda. Apo�tolPavel pou�ívá v Ø 4,3 a v Ga 3,6 citátz  Genesis 15,6 - "Abram Hospodinoviuvìøil a on mu to pøipoèetl jako sprave-dlnost" - k tomu, aby ve svých listechurèených sborùm v Øímì a v Galáciiobhájil to, �e èlovìk se ospravedlòujepøed Bohem jen samotnou vírou. Toto jenepochybnì jasné poselství celého listuØímanùm a také listu Galatským. KdybyJakub pou�il tentý� citát z knihy Gene-sis ve svém listu ve ver�i 2,23 k tomu,aby ukázal, �e èlovìk se ospravedlòujeskrze skutky, potom by to byl zásadnírozpor v Bibli. Navíc, kdy� èteme tentover� tak, jak je obsa�en ve svém kon-textu v knize Genesis, jediný závìr,který z nìho mù�eme vyvodit, je ten, �eAbraham byl spasen z víry, a to je právìto jediné, o èem tento ver� z knihyGenesis hovoøí. Je úplnì nelogickétvrdit, �e èlovìk je ospravedlnìn zeskutkù, na základì ver�e, který øíká:

Abram Hospodinovi uvìøil a on muto pøipoèetl jako spravedlnost.(Gn 15,6)Jediný biblicky konzistentní závìr, kterýpak z toho musíme vyvodit, je ten, �eJakub ve druhé kapitole své epi�tolyhovoøí o tom, �e víra v �ivotì osprave-dlnìného èlovìka povede ke konánískutkù. To je pøesnì to, co vyplýváz kontextu celé kapitoly, a co jsmei  vý�e ukázali na základì mno�ství u�uvedených dùvodù. Je tu v�ak je�tì jeden dùvod, kterývyplývá z toho, co se v Novém Zákonìdovídáme o vztazích mezi apo�tolyv  rané církvi. Otázka spasení, a tedytoho, jak Bùh ospravedlòuje èlovìka,jak mù�e být èlovìk spasen, je nej-dùle�itìj�í ze v�ech otázek. Jednotnáodpovìï na ni je absolutní podmín-kou jednoty mezi køes�any. Kde neníshoda v této otázce, tam není �ádnýzáklad pro jednotu.  Na této odpovìditoti� závisí vìèný �ivot èlovìka. Omylv této odpovìdi znamená vìènousmrt pro ty, kteøí se nechají svéstuèením lidí nebo tradicí.Z listu Galatským se dovídáme, �ePavel by nikdy neustoupil od pøesvìd-èení, �e èlovìk se ospravedlòuje sa-motnou vírou, i kdyby to mìlo zname-nat jeho odtr�ení od ostatních apo�tolù(Ga 2,5). Bylo to nìco, kvùli èemu bylochoten kdykoli tøeba i zemøít, kdyby tobylo zapotøebí. Ano, Pavel dobøe vìdìl,kým a jak byl zachránìn, a tato zku�e-nost a toto poznání úplnì zmìnily jeho�ivot. To, �e Pavel vìøí ve spaseníz  pouhé milosti, musí být po pøeèteníjeho epi�tol zjevné. Právì proto i lidé,kteøí toto popírají, pou�ívají na svouobhajobu obyèejnì jen uvedený citátz  epi�toly Jakubovy. Neexistuje �ádnýzpùsob, jak zpochybnit to, �e Pavel vìøilve spasení a ospravedlnìní èlovìka jenze samotné víry. Z knihy Skutkù, 15.kapitoly, kde nacházíme záznam o tom,jak apo�tolé vyøe�ili konflikt okolo obøíz-ky, se dovídáme, �e po svém pøíchodudo Jeruzaléma se Pavel nejdøíve sou-kromì setkal s ostatními apo�toly,
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a  tedy i s Jakubem, který vedl sborv  Jeruzalémì. O stejné události sez listu Galatským dovídáme toto:Kdy� poznali milost, která mi byladána - Jakub a Petr a Jan, kteøí byliuznáváni za sloupy církve - podalimnì a Barnabá�ovi pravici na stvrze-ní na�í dohody, �e my pùjdeme mezipohany a oni mezi �idy (tj. "lid obøíz-ky"). (Galatským 2,9)Nepochybnì tedy musela mezi apo�to-ly panovat v otázce spasení absolutníjednota. Bez ní by tento ver� z epi�tolyGalatským nedával smysl. Navíc je toprávì Jakub, který na závìr setkánív Jeruzalémì øíká za v�echny apo�toly,�e pro spasení není nutné, aby sepohané dávali obøezat. První vìc, kte-rou Bùh pøikázal Abrahamovi udìlat (akterá mìla být znamením smlouvy meziním a Hospodinem v pøedobrazu novo-zákonního køtu køes�ana), bylo obøezatsebe a celý svùj dùm (Gn 17,10-13).V�imnìme si, �e Jakub doslova øíká:... a neuèinil �ádného rozdílu mezinámi a jimi, proto�e jejich srdceoèistil vírou." (Sk 15,9)Bylo by to velmi divné a rozporuplnétvrzení ze strany Jakuba, pokud by onsám vìøil, �e èlovìk je ospravedlnìnskrze skutky. Stejnì tak v listu Galat-ským nacházíme je�tì dal�í zmínkyo  setkání s jinými apo�toly (Ga 1,18-19). Nikde v�ak neèteme, �e by Jakubnebo ostatní kárali Pavla kvùli jeho víøeve spasení z milosti. Právì naopak - jeto sám Pavel, který kárá Petra za to, �ejeho chování bylo v rozporu s toutozákladní biblickou pravdou (Ga 2,11-20). Nedá se pochybovat: Pavel, Jan,Jakub, Petr, Juda a v�ichni ostatníapo�tolé úplnì jednotnì vìøili, �e èlovìkje ospravedlnìn jen samotnou vírou.Znamená tedy toto v�echno, �eBible podporuje to, aby køes�ané bylipasivní a nev�ímaví a nekonali �ádnédobré skutky? Spolu s Pavlem voláme:"Vùbec ne!" Ve ver�i 2,16 sám Jakubtoto v�echno aplikuje na køes�any, kdy�øíká: "A kdyby jim nìkdo z vás(køes�anù, kterým pí�e tento list) øekl..."

Je to vùle Bo�í pro na�e �ivoty, aby-chom konali dobré skutky. Pavel vesvém druhém listì do Korintu øíká,abychom sami sebe zkou�eli, zdastojíme ve víøe (2 K 13,5). Køes�an máka�dý den zkoumat ovoce své víry aposuzovat, zda skuteènì je zakotvenv  tom, k èemu ho povolal jeho Pán. A�jsou na�e �ivoty naplnìním tìchto slova a� mù�eme z Bo�í milosti ka�dý denrùst v ka�dém dobrém skutku, aby tímbyl ná� Pán - který se kvùli nám vzdalv�eho - oslaven v na�ich �ivotechi  mezi lidmi okolo nás.... a �ijte vzornì mezi pohany; tak abyti, kdo vás osoèují jako zloèince,prohlédli a za va�e dobré èiny vzdalichválu Bohu 'v den nav�tívení'.(1 P 2,12)A� nás Pán pøi svém pøíchodu najdejako poslu�né a vìrné slu�ebníky. - Ján �ichula -
BO�Í VYVOLENÍ(2. Pokraèování"O zka�enosti èlovìka" ZOD-60)Svrchovanost Boha a základní my�len-ka pøedurèení nebo vyvolení je vìènétéma, které èasto vyvolává bouølivédiskuze. Pokud je správnì pochopeno,oslavuje Boha tím nejvy��ím zpùso-bem. Jeho absolutnì neomezená mocby v nás mìla vyvolat nepopsatelnýú�as a zavøít nám ústa. On je pøece ten,který v�e stvoøil a udr�uje v existencisvým Slovem! Nic není z nás, v�e mápùvod v Nìm: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)My v�ichni jsme byli stvoøeni k jediné-mu úèelu z nìho� v�echny ostatníúèely na�í existence vyplývají:Bude� milovat Hospodina, svéhoBoha, celým svým srdcem a celousvou du�í a celou svou silou.(Deuteronomium 6,5)
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K Bohu bychom mìli pøistupovatv naprostém ú�asu, s bázní a s tøese-ním, proto�e jsme høí�ní. Ka�dý, kdoèásteènì spatøil Bo�í Majestát sezhroutil:Kdy� jsem ho spatøil, padl jsemk jeho nohám jako mrtvý; ale on vlo�ilna mne svou pravici a øekl: "Nebojse. Já jsem první i poslední,(Zjevení 1,17)Smyslem na�eho bytí je v úctì a báznimilovat a oslavovat Boha. Poslechnìmesi jak Hospodin hovoøí ke Svým povola-ným, k Pravému Izraeli:Hle, pøetavil jsem tì, ne v�ak jakostøíbro, vyzkou�el jsem tì v tavícípeci utrpení. Kvùli sobì, kvùli sobìsamému to dìlám. Co� smí být méjméno znesvìceno? Svou slávunikomu nedám." (Izajá� 48,10)Bo�í sláva patøí jen Jemu a nikdo mu jineodejme. Bùh se rozhodl svoje milo-vat - ne z povinnosti, ale z vlastní vùle akvùli Sobì. Sám nás uèí jak se mámemodlit: Buï vùle Tvá jako v nebi taki na zemi! Jen z Jeho vùle mù�eme býtvyta�eni z bahna høíchu v nìm� jsme sisvévolnì hovìli nebo hovíme. Proto,kdy� u� nás k Sobì pøitáhl - znovuzro-dil a regeneroval, zùstávejme v bázni,radujme se z Jeho milosti a konejmedobré skutky pro Jeho Bo�í slávu.- s bázní a chvìním uvádìjte veskutek své spasení. Nebo� je to Bùh,který ve vás pùsobí, �e chcetei  èiníte, co se mu líbí.  (Fil. 2,12-13)Taková øeè Pána Je�í�e Krista je pøija-telná pro málokoho a nebyla pøijatelnáani pro samotné uèedníky:A øekl: "Proto jsem vám pravil, �enikdo ke mnì nemù�e pøijít, není-limu to dáno od Otce." Od té chvíleho mnoho jeho uèedníkù opustiloa u� s ním nechodili.  (Jan 6,65-66)Kdy� Je�í� Kristus vynesl Svoji dekre-tivní vùli, a Pán má právo takový výnosvydat, mnoho uèedníkù ztratilo zájem apøestali s Ním chodit. V�ijme se nachvíli do Petrovy situace. Ten se zbylý-mi uèedníky vidìl odchod nespokoje-ných uèedníkù. Jistì by hrklo i v nás,

kdybychom stáli na místì zbylýchuèedníkù. A teï si pøedstavme, �ev  této napjaté situaci se na nì obrátilJe�í� se slovy: "I vy chcete odejít?" �imon Petr muodpovìdìl: "Pane, ke komu bychom�li? Ty má� slova vìèného �ivota.(Jan 6,67-68)Petrovi bylo jasné, �e není jiného vý-chodiska ne� Pán Je�í� Kristus. Petrpochopil, proto�e mu to zajisté zjevilDuch Bo�í, �e v�e je plnì v rukáchBo�ích a ne lidských!Kdy� Martinu Lutherovi jeho teolo-giètí vrstevníci vytýkali, �e by se uèenío Bo�í Svrchovanosti v otázce vyvolenímìlo tlumit, proto�e odrazuje od Krista"potenciální - nadìjnì nové" vìøící,Luther odpovìdìl: "A� je tomu tak".Vìzme, �e Bo�í plány nelze zmaøitlidskou taktikou.Jestli�e odporujeme Bo�í dekretivní(vynesené) vùli, podléháme pøeludujisté lidské svrchovanosti, �e je Bo�ívùle jaksi podmínìna na�í vùli. K Bohumù�eme pøijít jen tehdy, kdy� jsmek Nìmu pøita�eni - a to nám mù�e býtdáno jen z nebes. V�echny na�e tìles-né a du�evní kvality a talent máme odBoha. Jistì, mù�eme se svobodnìrozvíjet, ale nejprve musíme mít corozvíjet. Kdy� mám hudební hluch pakjej nerozvinu i kdybych "hrál" bez ustá-ní. Kdy� nemám talent Ha�kova formá-tu, mohu trénovat do nekoneèna a jakohokejový brankáø stejnì neobstojím.Podobné to je v duchovní oblasti.Není-li nám dáno (umo�nìno) spojenís  Bohem ji� z nebes, jestli�e nám Bùhneobøezal srdce, nevymìnil srdcekamenné a nestvoøil nové srdce masité,nevlo�il do nitra Svého Ducha, nezno-vuzrodil, neprobudil k �ivotu spolus Kristem, jestli�e nás duchovnì ne-vzkøísil, potom se mù�eme namáhatsebevíc a budeme se jen potácet vevíru fale�ných nadìjí, uèení a nábo�en-ských smìrù i s køes�anskou nálepkou.Rozvoj na�í svobodné spolupráces  Bohem skrze víru, která podmiòujeospravedlnìní, spasení, posvìcování,
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a  uvedení do slávy je umo�nìn, tedypodmínìn, jednostranným  - moner-gickým Bo�ím svrchovaným rozhod-nutím t.j. pøedurèením a pøedzvìdì-ním na vìènosti jak je od vìkù zapsánov knize �ivota. Podívejme se na sou-bì�ný ver�:Nikdo nemù�e pøijít ke mnì, jestli�eho nepøitáhne (elko) Otec, který mìposlal; a já ho vzkøísím v posledníden. (Jan 6,44)V posledním dnu jde o tìlesné vzkøí�ení- vykoupení tìla. Nás ale nyní zajímásloveso - "elko = pøitáhnout". Nejprvesi musíme uvìdomit, �e není ani jeden,kdo by hledal Boha, jak stojí v  Písmu.Na�e poru�enost - naprostá duchovnízka�enost nám hledání Boha zabraòuje.Proto musíme být k Bohu pøita�eni,doslovnì pøivleèeni. Sloveso "elko"neznamená "pøemlouvat", jak jsem sekdysi také domníval. Pøemlouvání toti�v�dy poèítá s rozhodnutím pøemlouva-ného. Sloveso "elko" je podobnì pou�i-to v následujícím ver�i:Vy jste v�ak poní�ili chudého. Co�pakvás bohatí neutiskují? Nevláèejí váspøed soudy? (Jakub 2,6)Zde je "elko" pøelo�eno jako "vláèet".Ani to neznamená nìjaké pøemlouvání,ale jistou tvrdost.Obdobný výskyt je v dal�ím ver�i:Kdy� si její páni uvìdomili, �e tímpøi�li o svùj zisk, uchopili Pavla aSilase a vlekli je na námìstí pøedmìstskou správu. (Skutky 16,19)I tento význam je hodnì vzdálen nená-padnému jemnému pøemlouvání neboovlivòování. Je�í�ùv svrchovaný zásahna køí�i byl tou nejrazantnìj�í záchran-nou akcí v historii nebe a zemì. Vyvleklduchovnì mrtvé a bezvìdomé z bahnasvìta. Duchovnì mrtvý èlovìk neníschopen se pro Boha rozhodnout,proto o jakési duchovní vùli nemù�e býtani øeè, ta neexistuje. Mrtvola nemá vùli!Je to Bùh, kdo dal svým vyvolenýmduchovnì mrtvým bezpodmínìnì novémasité srdce s ním� u� neodolatelnì poBohu svobodnì tou�íme. Obrozenávùle duchovnì vzkøí�eného èlovìka

chce vìøit a plnì se spolehnout naoèistnou práci Pána Je�í�e Krista.Skrze tuto osobní aktivní víru regenero-vaného èlovìka Bùh spasí, ospravedlní,posvìtí, a dovede do slávy, proto�e vzalna sebe v�echny na�e høíchy. Kdysijsem vìøil, �e Bùh-Duch svatý pøemlou-vá v�echny lidi, aby èinili pokání aobrátili se ke Kristovu spásnému køí�i.Dnes vím, �e duchovnì mrtvého èlovì-ka pøemluvit nelze. S duchovní mrtvolounení �ádná komunikace o duchovníchzále�itostech mo�ná. Doveïme pøed-stavu "pøemlouvání" do dùsledkù.Kdyby Bo�í Duch mírnì pøemlouvalneznovuzrozené du�e, jak to, �e jednise pøemluvit dají a druzí ne? Jedniuvìøí, druzí ne. V èem vìzí rozhodnutí?Kdo se rozhoduje? Je to lidská ctnostnebo citlivost? Je to inteligence? Hle-dání smyslu �ivota? Osvícení? Touha?Víra? A� odpovíme jakkoliv, zabøednemedo problému Bo�ího pøedurèení je�tìvíce a uspokojivou odpovìï pohøbímeje�tì hloubìji.Pokud Bùh pøemlouvá v�echnystejnì pøesvìdèivì, potom jedni mají vesvém pøirozeném kamenném srdcijakousi duchovní kvalitu, která upo-slechne Bo�í pøemlouvání a druzí jípostrádají. Potom se znovuzrození majíèím chlubit a spasení není milostí, anidarem, ale osobním rozhodnutím vy-cházejícím z nitra je�tì duchovnìmrtvého èlovìka. Pøipustíme-li takovoumo�nost, potom je úèinnost Bo�í obìti(t.j. znovuzrození) podmínìna skutkemlidské víry. Znovuzrození je v�ak podmí-nìno jen Bo�ím svrchovaným rozhod-nutím; na�e víra je podmínìna znovu-zrozením z Ducha; na�e spása je pod-mínìna na�í vírou.Napadá mì je�tì jedno pøirovnání.V bankách a v hotelech mívají pro hostybezpeènostní schránku, trezorek nacennosti a dokumenty. Ten se otvírádvìma klíèi. Jedním obecným, který mápokladník nebo recepèní, a druhýmosobním, který dostane zákazník. První,obecný klíè, umo�ní otevøení kterékolivschránky pod podmínkou, �e se zákaz-
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ník rozhodne "dootevøít" trezor druhýmklíèem. Oba klíèe musí být pou�itysouèasnì, obì podmínky musí býtsplnìny. Je�í�ova obì� na køí�i bymohla pøedstavovat první podmínku,první klíè, kterým Je�í� Kristus umo�nilv�em lidem "dootevøít" je�tì uzamknu-tá nebesa. Úèinnost Bo�í obìti bypotom byla podmínìna následnýmlidským "èinem - skutkem víry". Druhýklíè by pøedstavoval na�e rozhodnutí,na�i víru, osvícení, touhu, potøebu,jakousi nutnou ctnost, kterou nìkdo máa jiný nemá... Jedni vìøí, aby byli zno-vuzrozeni a druzí vìøí, proto�e u� jsouznovuzrozeni. U jednìch je znovuzroze-ní podmínìno vírou; u druhých je vírapodmínìna znovuzrozením. Jedni vìøí,�e pøirozený, duchovnì mrtvý èlovìksvým "ano" nebo "ne" spolurozhodujeo duchovních vìcech, toti� o  svémpøípadném znovuzrození; druzí vìøí, �epøirozený èlovìk nemù�e chápat du-chovní vìci, ale �e ze svrchované Bo�ívùle z Ducha narozený ji� duchovnì�ivý èlovìk øekne jen své výhradní"ano". Obì stanoviska mají protikladnýpohled na Boha i na èlovìka. Bible aleuèí, �e k nebi i peklu je jenom jedenklíè, který vlastní Svrchovaný Bùh:Andìlu církve ve Filadelfii pi�: Totoprohla�uje ten Svatý a Pravý, kterýmá klíè Davidùv; kdy� on otvírá,nikdo nezavøe, a kdy� on zavírá,nikdo neotevøe.  (Zjevení 3,7)Bùh Svoji svrchovanost a slávu s nikýmnesdílí; o tom, kdo je spasen rozhodujepouze On.Milostí tedy jste spaseni skrzevíru. Spasení není z vás, je to Bo�ídar; není z va�ich skutkù, tak�e senikdo nemù�e chlubit. Jsme pøecejeho dílo, v Kristu Je�í�i stvoøenik  tomu, abychom konali dobréskutky, které nám Bùh pøipravil.(Efezským 2,8-10)Milost, spasení a víra jsou Bo�í Svrcho-vané dary, které nemù�eme vybudit�ádnou lidskou ctností, proto�e du-chovnì mrtvý èlovìk �ádné duchovníctnosti nemá. Teprve kdy� nás Bùh

o�iví, znovuzrodí, duchovnì vzkøísí,regeneruje, jenom tehdy mù�eme uvìøita konat pøipravené Bo�í skutky. Vírapotvrzuje na�e ospravedlnìní. Otecnás vyvolil, Syn vykoupil a Duch svatýudr�uje obnovené srdce . Kdybychommìli èekat a� se sami o své vùli skloní-me, nikdy se spásy nedoèkáme.Blaze èlovìku, který se stále bojíBoha, ale kdo zatvrdí své srdce,upadne do ne�tìstí. (Pøísloví 28,14)Je�tì nìkolik ver�ù, které potvrzují, �eBùh má své vyvolené, ty, kteøí jsou odstvoøení svìta zapsáni v Jeho knize�ivota:Av�ak Hospodin pøilnul jenom k tvýmotcùm, zamiloval si je a vyvolil jejichpotomstvo, vás, ze v�ech národù,jak tomu je dnes.(Deuteronomium 10,15)Zde Hospodin mluví k národu, který májméno Izrael tj. "Zápasí Bùh". Bùh svojevyvolené k sobì pøitáhl nejstra�nìj�ímzápasem, který podstoupil na køí�iSám, bez lidské pomoci, bez lidskéspolupráce! Dne�ní církev je Abraha-movo potomstvo. Abraham je duchov-ním otcem mnoha národù, ka�déhoznovuzrozeného.Blaze národu, jemu� je HospodinBohem, lidu, jej� si zvolil za dìdictví.(�almy 33,12)V tomto ver�i opìt vidíme, �e je to Bùhkdo nìkoho volí a ne èlovìk. Bùh nikdynevolí celé etnikum, nevolí ka�déhopøíslu�níka. Pøesto jsou etnika vícenebo ménì zakotvena v Bohu. Národnemusí v�dy znamenat jen jedno etni-kum. Bo�í lid ze v�ech národù, �id,Øek, mu�, �ena, svobodný, otrok, tvoøíjeden svatý národ, proto�e jsou souro-zenci v Kristu:Vy v�ak jste 'rod vyvolený, královskéknì�stvo, národ svatý, lid nále�ejícíBohu', abyste hlásali mocné skutkytoho, kdo vás povolal ze tmy dosvého podivuhodného svìtla.(1. Petr 2,9)Vyvolení a Starý zákon:Podívejme se na dal�í ver�e, zabývajícíse Bo�ím svrchovaným vyvolením:
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Blaze tomu, koho vyvolí� a pøijme�,aby smìl pobývat ve tvých nádvoøích.Tam se budem sytit dary tvého do-mu, tvého svatého chrámu.(�almy 65,5)Starozákonným svatým, Pravému Izrae-li, mìl být princip vyvolení znám:Hospodine, rozpomeò se na mì propøízeò, jí� svùj lid zahrnuje�, nav�tivmì svou spásou, abych smìl spatøitdobro tvých vyvolených, abych seradoval radostí národa tvého, abychspoleènì s tvým dìdictvím o tobìs chloubou mluvil. (�almy 106,4-5)Z �almu jasnì vyplývá, �e spasení je odBoha - nav�tiv mì svou spásou; nenípodmínìno lidským rozhodnutím, kteréby Bo�í práci udìlalo úèinnou. Dále,�alamoun chce spatøit dobro tvýchvyvolených. �idé, kteøí patøili k PravémuIzraeli, kteøí patøili Abrahámovi duchov-nì, nejen tìlesnì, vìdìli, �e jen Bùh volísvé dìdice. Jen ten kdo odkazuje svévlastnictví rozhoduje o dìdicích.Kdy� Je�í� mluvil s Nikodémem takému øekl, �e se musí znovu narodit. Nato Nikodém odpovìdìl, jak se to mù�estát? a usly�el:Ty jsi uèitel Izraele, a tohle neví�?(Jan 3,10)Je�í� od Nikodéma tuto znalost oèeká-val a po�adoval. Nejsou to jen ver�eo  vyvolení, které mìly Nikodéma pøe-svìdèit, ale pøedev�ím ver�e následují-cího typu:A dám vám nové srdce a do nitravám vlo�ím nového ducha. Odstra-ním z va�eho tìla srdce kamenné adám vám srdce z masa. Vlo�ím vámdo nitra svého ducha; uèiním, �e sebudete øídit mými naøízeními, zacho-vávat moje øády a jednat podle nich.(Ezechiel 36,26-27)Toto je úplnì stejný proces duchovníhoznovuzrození, duchovního vzkøí�ení,regenerace, obøízky srdce, jako dnesv  novozákonné dobì. Vyvolení �idédodr�ovali zákon ne proto, aby bylispaseni, ale proto�e u� spìli ke spase-ní. Dobré skutky vìøících bylo Bo�í dílotehdy, a je jím i dnes. Pravý Izrael se

mohl aktivnì øídit Bo�ími naøízeními,proto�e to uèinil Bùh, který jim vymìnilsrdce. Pravý Izrael, kdy� je�tì chodilv høí�ích, ke svému duchovnímu znovu-zrození nepøispìl nièím. Duchovnì bylmrtvý, proto neèinný.Nejzøetelnìj�í vyvolení vidím v rege-neraci Saula. Víme, �e Saulovo znovu-zrození bylo mimoøádné, jedineèné aneopakované. Pøesto jsou v jeho os-pravedlnìní prvky, které jsou spoleènév�em nevìøícím. Saul netou�il po Je�í�i,nehledal Jej, právì naopak, jel do Da-ma�ku zatknout �idy, kteøí uvìøiliv  Krista. A co se nestalo? Je�í� Kristusse mu zjevil, ani� by Jej Saul o to prosil.V Saulovi nebyla �ádná duchovní ct-nost, kterou by Bùh mohl pou�ít, neby-lo v nìm nic, co by Boha pøitahovalonebo nutilo k výbìru Saula. Spí�e nao-pak. Saul mìl mnoho fale�ného du-chovna, ale rozhodnì nemìl víru v PánaJe�í�e Krista. Dokonce mìl v srdcinenávist k Pánu Je�í�i Kristu a pøestobyl znovuzrozen! V�ichni znovuzrození,døíve ne� byli znovuzrozeni, nenávidìliPána Je�í�e Krista, podobnì jako Saul.Jediný dùvod pro Saulovu spásu byloSvrchované Bo�í rozhodnutí a vyvolení:Ale ten, který mì vyvolil u� v tìle mématky a povolal mì svou milostí,rozhodl se zjeviti mnì svého Syna,abych radostnou zvìst o nìm neslv�em národùm. Tehdy jsem ne�elo radu k �ádnému èlovìku ...(Galatským 1,15)Saul se nerozhodl pro Bo�ího Syna,Pána Je�í�e Krista. Bùh se rozhodlzjevit Saulovi Svého Syna! Saul bylvyvolen je�tì pøed tìlesným poèetím,pøed svým narozením i znovuzrozením,proto�e byl odvìkù zapsán v Bo�í knize�ivota. Tak je to s ka�dým èlovìkem,který byl a bude znovuzrozen z Bo�ímilosti - darem a bez zásluh - zadarmo.V tém�e okam�iku kdy byl Saul znovu-zrozen, také uvìøil, ne pozdìji, ne døíve.Znovuzrození podmiòuje víru; víranepodmiòuje znovuzrození. Prvotnostznovuzrození není èasová, ale logická.Pavel dostal namísto srdce kamenného
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nové masité. Bùh mu vlo�il do nitraSvého ducha. Bùh uèinil, aby neslradostnou zvìst o Je�í�i Kristu v�emnárodùm. A to v�e, ani� by mìl �petkuvíry v Je�í�ovu práci na køí�i, která jejvyvlekla z otroctví høíchu. Pavel obdr�elbezpodmínìnì nové srdce, byl znovu-zrozen, proto uvìøil ku spáse. To separadoxnì událo kdy� jel zatýkat Bo�ívyvolené do Dama�ku! Protiøeèí si nìkteré ver�e?Jistì vám  pøichází na mysl mnohover�ù kde se v podstatì øíká - kdo uvìøíbude spasen. Zde je jeden pøíklad:Pak je vyvedl ven a øekl: "Bohové apáni, co mám dìlat, abych byl zach-ránìn?" Oni mu øekli: "Vìø v PánaJe�í�e, a bude� spasen ty i v�ichni,kdo jsou v tvém domì."(Skutky 16,30-31)Zde Pavel a Silas radí �aláøníkovi rozka-zovacím zpùsobem - Vìø v Pána Je�í�e,a bude� spasen - jakoby duchovnìmrtvý mohl uposlechnout rozkaz uvìøitv Krista. Kdyby byl tento typ ver�ù natéma spasení jediný v celé Bibli, potomuvìøení v Krista je�tì duchovnì mrtvýmèlovìkem by vskutku podmiòovalospasení. Jen�e z mnoha jiných ver�ùvíme, �e víra v Je�í�e Krista je podmí-nìna znovuzrozením; a tak víra potvrzu-je nového Bo�ího èlovìka, jen� vírouspìje k vyvrcholení spásy - k vykoupenítìla.Kdy� Pavel se Silasem odpovìdìli�aláøníkovi vìø, nepøímo øekli musí� býtznovuzrozen. Spásu pøiná�ející víra jena�e aktivita, kterou logicky pøedcházíBo�í aktivita, toti� na�e znovuzrození.Pro nás je pøirozenìj�í apelovat nalidskou aktivitu - vìø, ne� na Bo�í aktivi-tu - Bo�e obnov mu srdce. Ver�ùmmusíme rozumìt soubì�nì, nikdyprotichùdnì.Zpùsob spásy'ka�dý, kdo vzývá jméno Pánì, budespasen'. Ale jak mohou vzývat toho,v nìho� neuvìøili? A jak mohou uvìøitv toho, o kom nesly�eli? A jak mo-hou usly�et, není-li tu nikdo, kdo byho zvìstoval? A jak mohou zvìstovat,

nejsou-li posláni? Je pøece psáno:'Jak vítaný je pøíchod tìch, kteøízvìstují dobré vìci!'(Øímanùm 10,13-15)Nikdo nemù�e být spasen bez zvìsto-vání evangelia. Nejprve jsou vyslánievangelisté, ti tu musí být a proto Bùhvystrojil Pavla a následnì i nás. Ti evan-gelium zvìstují, nespasení je sly�í, anìkteøí, kteøí sly�í, uvìøí a aktivnì vzý-vají a pøijímají Pána, proto�e byli znovu-zrozeni a osloveni výhradnì Bo�í aktivi-tou. Øetìzec spásy pokraèuje:Ale ne v�ichni pøijali evangelium. U�Izajá� øíká: 'Hospodine, kdo uvìøilna�í zvìsti?' (Øímanùm 10,16)Proè jedni, kteøí sly�í evangelium jsouznovuzrozeni a uvìøí, a druzí jsou pone-cháni v duchovnì mrtvém stavu? Sespásou je to obdobné jako s Je�í�ovýmpodobenstvím o svatební hostinì -Matou� 22,1-14. Nikdo z pozvanýchpozvání nepøijal (�li svojí cestou) a jenmálokdo z pozvaných byl vyvolen:Nebo� mnozí jsou pozváni, alemálokdo bude vybrán.(Matou� 22,14)Mnozí jsou zváni ke Kristu. A� u� to bylozvìstování ve starozákonní dobì nepøí-mo zákonem, nebo dnes v novozákonnídobì pøímým zvìstováním evangelia,v�ichni Spasitele odmítají. Nikdo, tehdyani dnes, sám od sebe nepøijímá pozvá-ní, proto�e v�ichni jsou duchovnì mrtvi.Nikde v tìchto ver�ích podobenstvínení napsáno, �e by pozvaní byli hodnisvatební hostiny nebo, �e by nìkterýz pozvaných pozvání pøijal. Co se stanev�em kdo pozvání, tehdy skrze zákon adnes skrze evangelium odmítají?ti, kteøí znali zákon a høe�ili, budouodsouzeni podle zákona.(Øímanùm 2,12)Nikdo nezahyne nespravedlivì proto,�e nebyl vyvolen; zahyne spravedlivì,proto�e svévolnì høe�il.   Zde bychommìli varovat, �e katastrofální stav jepøedstírat pøijmutí pozvání na svatebníhostinu. Pozvání "pøijmout" tìlem, tedyvlastním rozhodnutím, které nemù�ebýt motivováno Bo�í Slávou, ale nutnì
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musí být motivováno osobním prospì-chem. Nikdo z pøirozenosti po Bo�íSlávì pøece nedychtí! K nim patøí ti,kteøí pøicházejí a nejsou na svatbuobleèeni v Krista. Ti jsou vyvr�eni dotemnoty. V novozákonní církvi i v staro-zákonním Izraeli je, a bylo dost tìcho nich� Bo�í slovo øíká: vy�li z nás alenebyli z nás, vlastnì nikdy nevìøili.Bylo by pro nì lépe, kdyby vùbecnebyli poznali cestu spravedlnosti,ne� aby se po jejím poznání odvrátiliod svatého pøikázání, které jim bylosvìøeno. (2. Petr 2,21)Je�tì jednou. Znovuzrození pøicházívýhradnì z trojjediného Boha: Z Otcovavyvolení, Synova vykoupení a z Duchasvatého, jen� neustále obnovuje srdce:Nezále�í tedy na tom, kdo chce,ani na tom, kdo se namáhá, ale naBohu, který se smilovává.(Øímanùm 9,16)Zbývá je�tì jedna skupina lidí. Víme, �ev�ichni nebyli pozváni zákonem neboevangeliem ke svatební hostinì. Bylo aje mnoho lidí, kteøí nemìli, nebo anidnes nemají potuchu o Kristu anio evangeliu - prostì nikdy nesly�eli.O nich Písmo øíká:... Ti, kteøí nemìli zákon a høe�ili, takébez zákona zahynou;(Øímanùm 2,11)O kapitolu dále, v�ak Pavel Øímanùmupøesòuje, �e není kdo by nehøe�il:Není toti� rozdílu: v�ichni zhøe�ili ajsou daleko od Bo�í slávy;(Øímanùm 3,23)Ten, kdo nesly�el a høe�il, zahyne bezzákona, zahyne bez evangelia. Nezahy-ne proto, �e nemìl to privilegium sly�et,ale proto, �e svévolnì høe�il. PodlePísma v�ak høe�il ka�dý.Je Bùh spravedlivý?Kdy� tedy v�ichni do posledního,vèetnì vyvolených, zasluhují zahynutídaleko od Pána, kde je potom Bo�íspravedlnost? Bo�í my�lení není jakomy�lení lidské. Kdyby Bùh vyvolil jistouskupinu høí�níkù a jen by nad nimizamhouøil oèi, potom bychom mìli proèse bouøit proti nespravedlivému elitáø-

ství. Jak tedy mohou nespravedlivívstoupit do vìèného �ivota s Bohem,ani� by Bùh poru�il Svou spravedlnost?Nespravedliví musí být nejprve osprave-dlnìni Bo�ím svrchovaným a nepodmí-nìným rozhodnutím:Víme, �e v�ecko napomáhá k dobré-mu tìm, kdo milují Boha, kdo jsoupovoláni podle jeho rozhodnutí.Které pøedem vyhlédl, ty také pøe-dem urèil, aby pøijali podobu jehoSyna, tak aby byl prvorozený mezimnoha bratøími; které pøedem urèil,ty také povolal; které povolal, ty takéospravedlnil, a které ospravedlnil, tytaké uvedl do své slávy.(Øímanùm 8,28-30)Vyvolení høí�níci, které by bez Bo�íhozásahu èekalo jen peklo, jsou osprave-dlnìni tím, �e jsou povoláni podle Jehorozhodnutí a vyhlédnuti k tomu, abypøijali podobu Je�í�e Krista.jsou ospravedlòováni zadarmo jehomilostí vykoupením v Kristu Je�í�i.(Øímanùm 3,24)Mnoho lidí o suverenitì Bo�ího pøedur-èení a vyvolení nechtìjí ani sly�et adokonce kvùli ní obviòují Boha z ne-spravedlnosti. Uva�ujme jednodu�e.Kdo mne nutí abych høe�il? Kdykolivjsem lhal, nemohu nikoho vinit kromìsebe. Svìdomí mì nejen pøedem varo-valo, ale potom i obvinilo. Co s tím?Kdy� se budu sna�it být dobrý, stejnìse mi to nepodaøí, proto�e brzy znovuzhøe�ím. Pøinutí mne k tomu moje vnitønísklony, jak Bible øíká - úskoèné srdce.Sám své srdce nemohu oèistit. Èistéz neèistého nemù�e vzejít. Levhart sinevyma�e skvrny, Etiopiec sám od se-be nezbìlí i kdyby chtìl. Oèis�ující zá-chrana, operace srdce, musí pøijít zven-èí. To mù�e udìlat jenom Bo�í Duch. A�oèistu vykoná, dá nám nové srdce, a tou� pøijímá Kristovo vykoupení - chce jejpøijmout. Kdy� se k Nìmu obrací, takév Nìho vìøí. Uvìøil jsem, �e mne Kristusvykoupil, �e mne Otec vyhlédl proKrista a vìøím, �e mne Duch svatý,kterého vysílá Kristus obnovil a obno-vuje. Chcete být také obnoveni Duchem
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svatým? Opravdu chcete? Buïte jako�aláøník! Vìøte v Pána Je�í�e Krista! Takjako mne nikdo nenutí høe�it, tak mìnikdo nenutí abych nepøijal Pána Je�í�eKrista vírou. Teï se mù�e zdát, �e popí-rám co jsem právì napsal. To se námjen zdá, v�dy� biblické ver�e stojí vedlesebe nikdy proti sobì! Kdy� opravduv srdci sami uvìøíte, tak je to dùkaz, �ejste byli Duchem znovuzrozeni. Nav�dy!a já jim dávám vìèný �ivot: nezahy-nou navìky a nikdo je z mé rukynevyrve. Mùj Otec, který mi je dal, jevìt�í nade v�ecky, a nikdo je nemù�evyrvat z Otcovy ruky.(Jan 10,28-29)Rozbor pojmù pøedurèení  a vyvolení:Uèení o Svrchovaném Bo�ím vyvole-ní je nejèastìji spojováno s kalvínstvím.Jistì, Kalvín stál na stranì predestina-ce, tedy pøedurèení, ale rozhodnì nebylprvní. Luther psal o bezpodmíneènémpøedurèení døíve a ob�írnìji ne� Kalvín.Více ne� jedenáct století pøed Lutheremuèil o pøedurèení Augustin. V Kalvínovìdíle není doktrína o pøedurèení nadøaze-ná ostatním doktrínám.Otázkám pøedurèení a Bo�ího vyvo-lení se nemù�e vyhnout �ádné církevníuèení kterékoliv køes�anské denomina-ce. Predestinace je biblický termín .Poslechnìme si Pavla:Pochválen buï Bùh a Otec na�ehoPána Je�í�e Krista, který nás v Kristuobdaøil v�ím duchovním po�ehnánímnebeských darù; v nìm nás ji� pøedstvoøením svìta vyvolil, abychom bylisvatí a bez poskvrny pøed jeho tváøí.Ve své lásce nás pøedem urèil, aby-chom rozhodnutím jeho dobroty byliskrze Je�í�e Krista pøijati za syny achválili slávu jeho milosti, kterou námudìlil ve svém Nejmilej�ím. V nìmjsme vykoupeni jeho obìtí a na�ehøíchy jsou nám odpu�tìny propøebohatou milost, kterou nás zahr-nul ve v�í moudrosti a prozíravosti,kdy� nám dal poznat tajemství svéhozámìru, svého milostivého rozhod-nutí, jím� si pøedsevzal, �e podlesvého plánu, a� se naplní èas, pøive-

de v�echno na nebi i na zemi k jed-notì v Kristu. On je ten, v nìm� senám od Boha, jen� v�echno pùsobírozhodnutím své vùle, dostalopodílu na pøedem daném poslání,abychom my, kteøí jsme na Kristaupnuli svou nadìji, stali se chváloujeho slávy. (Efezským 1,3-12)Zde se slovesa èasují v podstatì jen ve3. osobì, a co se týká nás, v�e jev trpném rodì. Tak bychom se mìlivyjadøovat. Místo "uvìøil jsem", bychmìl øíkat, "z milosti mi Bùh obøezalsrdce abych uvìøil". Hned bychom mìliotázku spasení ve správném poøadí.Problém nevìzí v tom, zda Bible uèínebo neuèí o pøedurèení; problém vìzív tom, co tento pojem znamená a jakmu rozumíme.Pro jedny, je Bo�í plán pøedurèenídokonalý v tom, �e se musí splnit. Bo�ídekretivní vùle, Jeho výnos zùstávánepodmínìn a absolutní:Èlovìk má v srdci mnoho plánù,ale úradek Hospodinùv obstojí.(Pøísloví 19,21)Tomu lidová tvoøivost øíká: "Èlovìk míní,Pán Bùh mìní."Pro druhé Bùh "pøedurèuje" podletoho jak se èlovìk zachová. Bo�í"pøedurèení" je tedy podmínìno budou-cím lidským rozhodnutím.Pøedurèení nezahrnuje jen èlovìka,ale ve�kerou historii �ivého a ne�ivého,viditelného a neviditelného stvoøení.Pøedurèení, které se týká èlovìka neboandìlù øíkáme vyvolení. Bo�í vyvolenímá dvì strany. První strana je pozitivnía týká se tìch, kdo jsou vyvoleni anejsou ponecháni volbám svého ka-menného srdce. Druhá strana je nega-tivní a týká se tìch, kdo jsou Bohemponecháni volbám svého kamennéhosrdce.  Spasení vìzí v bezhøí�nosti.Bezhøí�nost vyvolených spoèívá v  Kris-tu ne v nich samotných. Bùh se mohlrozhodnout, �e nespasí nikoho. I totorozhodnutí by bylo úplnì spravedlivé.Záchrana vyvolených byl nejtì��íBo�í aktivní èin. Je�í� umíral na køí�i,aby zastoupil vyvolené v potrestání. Na

18  ZÁPAS O DU�I



záchranì svých vyvolených je Bùhaktivní v zámìru i akci . Co se týkázavr�ení je Bùh aktivní v zámìru, alepasivní v akci  - ponechává høí�níkysvým zvráceným sklonùm. Ti na svémzavr�ení sami aktivnì a namáhavìpracují. Vyvolení k vìènému �ivotu jepozitivní svrchované pøedurèení - proje-vuje se Bo�í aktivitou. Vyvolení k zavr-�ení je negativní svrchované pøedurèení- projevuje se Bo�í pasivitou. Tato asy-metrie spoèívá v Bo�í aktivitì v pøípadìvyvolených a v Bo�í pasivitì v pøípadìzavr�ených. V obou pøípadech v�akv�dy jde o svrchovaný Bo�í zámìr:Vám, kteøí vìøíte, je (Kristus) vzácný,ale nevìøícím je to 'kámen, kterýstavitelé zavrhli; ten se stal kamenemúhelným', ale i 'kamenem úrazu askálou pádu'. Oni pøicházejí k pádusvým vzdorem proti slovu - k tomutaké byli urèeni. Vy v�ak jste 'rodvyvolený, královské knì�stvo, národsvatý, lid nále�ející Bohu', abystehlásali mocné skutky toho, kdo váspovolal ze tmy do svého podivuhod-ného svìtla. (1. Petr 2,7-9)Takové ver�e potvrzují podvojné pøedur-èení. Bùh má v�e pod kontrolou, On máprvenství ve v�em. Narození dvojèat -Jákoba a Ezaua je nám pøíkladem:je�tì se jí nenarodily a nemohlyuèinit nic dobrého ani zlého. Abyv�ak zùstalo v platnosti Bo�í vyvolení,o kterém bylo pøedem rozhodnuto, akteré nezávisí na skutcích, nýbr� natom, kdo povolává, bylo jí hnedøeèeno, �e star�í bude slou�it mlad�í-mu. Nebo� je psáno: 'Jákoba jsem sizamiloval, ale Ezaua jsem odmítl(nenávidìl).' Co tedy øekneme? JeBùh nespravedlivý? Naprosto ne!Moj�í�ovi øekl: ,Smiluji se, nad kým sesmiluji, a slituji se, nad kým se slituji.'Nezále�í tedy na tom, kdo chce, anina tom, kdo se namáhá, ale na Bo-hu, který se smilovává.(Øímanùm 9,11-13,16)Bo�í odmítnutí není nikdy zlomyslné.Odmítnutí ani nepatøí do oblasti sprave-dlnosti a nespravedlnosti. To, �e bì�nì

neplatíme dluhy dlu�níkù není z na�ístrany ani spravedlivé ani nespravedli-vé. Kdybychom se smilovali a za nìkte-rého bychom dluh splatili, tak bychomprojevili slitování, rozhodnì ne sprave-dlnost nebo nespravedlnost. Spravedli-vé je, zní to tvrdì, jak si kdo ustele taksi lehne. Celé lidstvo, si ustlalo v celesmrti, daleko od Boha.Co je pøijatelnìj�í? Nechat v�echnyspravedlivì zahynout, nebo milostivìzachránit nìkteré? Vyvoleným Bùhvymìøil milost, která nemaøí spravedl-nost, ostatním vymìøil spravedlnost.Kdyby byl Bùh jen spravedlivý ,v�ichni bez rozdílu by byli zavr�eni, co�po právu zasluhují. To by bylo rozhod-nutí Boha jen� neuplatòuje milost.Kdyby byl Bùh jen milostivý, v�ichniby byli spaseni bez rozdílu, co� poprávu nezasluhují. To by bylo rozhodnu-tí Boha jen� neuplatòuje spravedlnost.Bùh je spravedlivý a milostivý.Uplatnil obì vlastnosti podle Své svr-chované vùle z ní� se nebude nikomuzodpovídat. Bùh není omezen ani vázán�ádnými ani lidskými podmínkami. Toby byl potom promìnný, omezený akoneèný bùh, nebyl by ani Alfou aniOmegou.Kdo je znovuzrozen?Bo�í Syn, Pán Je�í� Kristus vykoná-vá Otcovu vùli a øíká:V�echno je mi dáno od Otce; a nikdonezná Syna ne� Otec, ani Otce neznánikdo ne� Syn - a ten, komu by toSyn chtìl zjevit. (Matou� 11,27)Nìkterým lidem je dáno, aby znali Otcei Syna, aby mìli s Bohem blízké obe-cenství. Na�e zakotvení v Bohu jepodmínìno Kristovým a ne na�ímchtìním. První otázka, která napadnesnad ka�dého, je: "Kterým nebo jakýmlidem je to dáno? Komu to Syn zjeví?Kdo jsou oni vyvolení?" Obávám se, �ebiblická odpovìï z Je�í�ových ústmnoho lidí neuspokojila. Jsou to prostìTi, kterým to zjevit chce. Víme ale, �eto nejsou ti, kteøí se sna�í a namáhají,proto�e potom by se mohli chlubit samisebou, a ne darovanou Bo�í milostí
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skrze Je�í�e Krista. Svrchovaný Bùhprostì dìlá co se mu líbí. Co se líbíJemu, je absolutnì spravedlivé a neod-volatelné. Pochopme to správnì. Bùhdìlá to z èeho má potì�ení, co se mulíbí; ne co se mu zlíbí. Snad nám pomù-�e dal�í ver�:Velký je ná� Pán, je velmi mocný,jeho my�lení obsáhnout nelze.(�alm 147,5)Dokud v úplné odevzdanosti nepøijme-me tento ver�, bude námi zmítat neklida nejistota. První co musí køes�ans  naprostou dùvìrou pochopit je, �eBo�í stezky nepochopí, a �e z Bo�íhoslova nemù�e nikdo udìlat technologiispásy. Teprve a� se smíøíme s na�íomezeností, a� se smíøíme s tím, �e nev�e podléhá na�í lidské, èasem a pro-storem omezené logice, a� se zbavímena�eho antropocentrického pøístupuk evangeliu, pak se staneme svobodný-mi a Bùh bude i pro nás Tím Nejvy��ím.Nezapomínejme, �e náprstek nikdynepojme koneèný oceán; jak by mohlpojmout nekoneèný oceán Bo�ímoudrosti.Ver�ù, které obsahují slovo "vyvole-ný", je velké mno�ství:A kdyby nebyly ty dny zkráceny,nebylo by zachránìno �ádné tìlo; alekvùli vyvoleným budou ony dnyzkráceny. (Matou� 24,22)A� tento ver� interpretujeme futuristickyjako "budoucí velké sou�ení", nebohistoricky jako "sou�ení kolem roku 70,kdy padl Jeruzalém", v�dy jde o Bo�íplán a zámìr. Sou�ení je zkráceno kvùliBo�ím vyvoleným, jinak by nezùstalz pronásledovaných �idù nikdo na �ivu.Bùh má v�e pod kontrolou. V Sodo-mì se Abrahám odvá�il smlouvats  Hospodinem, aby kvùli svévolníkùmnezahladil celé mìsto.  Abrahám zaèals padesáti spravedlivými a Hospodinslíbil, �e nezahladí Sodomu kvùli desetispravedlivým; mù�eme smìle øíci, �ev Sodomì nebylo ani deset vyvolených.Jak z uvedeného vyplývá, kdy� sepøirození lidé zdr�ují v blízkosti vyvole-ných, po�ívají jisté posvìcení a doèas-

nou "ochranu". Nicménì studujemevyvolenost dále:Nebo� vyvstanou l�imesiá�ové al�iproroci a budou pøedvádìt velikáznamení a zázraky, �e by svedlii  vyvolené, kdyby to bylo mo�né.(Matou� 24,24)Platí toté� co v pøede�lém ver�i. A�tento ver� popisuje budoucí nebohistorickou událost, nìkteøí jsou vyvole-ni Bohem, a právì proto se tì�í neod-volatelné Bo�í ochranì pøed klamem asvody. Kdyby toti� selhali a podlehlipoku�ení, potom by se zhroutilo Bo�ívyvolení. Nikdo nemù�e Je�í�i vytrh-nout ty, které Mu dal Otec. Bo�í èlovìko svoji spásu nemù�e nikdy pøijít.Jak poznáme kdo je Bohem vyvolen?Lidé si èasto myslí, �e kdy� je nìkdovyvolený, je "za vodou" a mù�e si dìlatco se mu zlíbí. To je veliký omyl. Vyvole-nost se toti� projevuje následovnì:Co� teprve Bùh! Nezjedná on právosvým vyvoleným, kteøí k nìmu dnemi  nocí volají, i kdy� jim s pomocíprodlévá? (Luká� 18,7)Vyvolenost se pozná neutuchající mod-litbou. Ne na jevi�ti pøed zraky lidí, alev soukromí v uzavøeném pokojíku. Toliklidí øekne - co já chudák mohu dìlat,kdy� u� je o mnì "beze mne" rozhodnu-to na vìènosti? To je stejná nedomy�le-nost jako kdybych øekl - proè bych jedl,kdy� je mi dáno je�tì padesát let �ivo-ta? Pøedurèeny nejsou jenom cíle, alei  prostøedky - dílèí cíle. Køes�anství nenífatalismus. Bohem fatalismu je pøeceneosobní osud. Bohem absolutní jistotyje osobní Biblický Bùh.Vìøme, a budeme spaseni. Nikdonám pøece nebrání vìøit! Kdy� nevolámednem i nocí, není to na�e vlastní roz-hodnutí a pýcha? Nerozhodl se snadEzau dobrovolnì prodat své prvoroze-nectví? Neponese za to následky? Nesna�me se pochopit nepochopi-telné. Proto volejme dnem i nocí abudeme vìdìt, kde je na�e místo. Kdy�si uvìdomíme, �e nezále�í na tom kdochce, kdo se namáhá, ale na tom, kdose smilovává, potom obrátíme svoji
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pozornost ke Kristu a pøestanememyslet na sebe. Co vás více uklidní? �ejste v Kristu proto�e jste se pro Nìjrozhodli a pøijali jste Jej, anebo �e Onse rozhodl pro vás a pøijal vás? Co jepevnìj�í - Bo�í objektivita, nebo na�esubjektivita? Kolikrát jste pochybovalio svých bì�ných denních rozhodnu-tích? Opravdu si myslíme, �e  mù�emeudìlat správné duchovní rozhodnutísami o sobì?Shròme krátce oba pohledy navyvolení.1. Podmínìné vyvoleníBo�í vyvolení je podmínìno lidským"svobodným" rozhodnutím pøijmout za-stupující obì� Je�í�e Krista a vìøit. Jepodmínìno skutkem víry. "Svobodnávùle" je aktivována èlovìkem. Tentopohled "chrání" Boha, aby nebyl obvi-nìn z nahodilého "nespravedlivého"výbìru høí�níkù. Tento arminský, nebosemi-pelagianský pohled na vyvoleníobyèejnì nevyvolává námitky, proto�eje v souladu s lidským chápáním spra-vedlnosti, systémem odmìny a trestu.2. Nepodmínìné vyvoleníBùh nemù�e být omezen �ádnouvnìj�í podmínkou, proto�e se smilová-vá nad kým chce, a koho chce, tohoponechává svému høíchu:Nebo� je psáno: 'Jákoba jsem sizamiloval, ale Ezaua jsem odmítl.' Cotedy øekneme? Je Bùh nespravedli-vý? Naprosto ne! Moj�í�ovi øekl:,Smiluji se, nad kým se smiluji, aslituji se, nad kým se slituji.' Nezále�ítedy na tom, kdo chce, ani na tom,kdo se namáhá, ale na Bohu, kterýse smilovává.   (Øímanùm 9,13-16)Toto je kalvínský, nebo augustinskýpohled. Apo�tol Pavel pøedpokládal, �eSvrchované Bo�í vyvolení vyvolá ne-souhlas u vìt�iny lidí. Proto námitku"o nespravedlnosti Boha" øe�í pøedem:Co tedy øekneme? Je Bùh nespra-vedlivý?  Naprosto ne!(Øímanùm 9,14)Kdyby Pavel uèil Bo�í vyvolení které jepodmínìné lidskou vírou, vùbec by seo  lidských námitkách nezmiòoval.

Podmínìnému Bo�ímu vyvolení lidéneodporují. Také si v�imnìme, �e Pavelcituje starozákonní Exodus 33,19"Smiluji se, nad kým se smiluji, aslituji se, nad kým se slituji" tedy,svrchované Bo�í vyvolení není nicnového nebo novozákonního, ale jedinýBo�í plán spásy kterékoliv historickédoby, kterému mìli dobøe rozumìti  �idé pod zákonem.Lidská snaha o�ivit duchovnì mrtvé-ho èlovìka je stejnì nemyslitelná, jakosnaha o�ivit zesnulého. Mrtvý Lazarnemìl �ádný nárok na tìlesné o�ivení.O�ivení nemohl pøijmout, ani odmítnout;mrtvola je neteèná. Na mrtvého mù�eBùh Je�í� Kristus "jen" zavolat:"Lazare, pojï ven!" Zemøelý vy�el,mìl plátnem svázány ruce i nohy atváø mìl zahalenu �átkem. Je�í� jimøekl: "Rozva�te ho a nechte odejít!"(Jan 11,43-44)O�ivený, tím �e je promìnìn, projevujeaktivitu, mù�e vykroèit. Podobnì, du-chovnì vzkøí�ený, novìzrozený zaèneprojevovat duchovní aktivitu skrze víru,skrze duchovní zrak. Zaène duchovnìchodit. To, �e Bùh Lazara tìlesnì o�ivila miliardy zemøelých ne, nepatøí dokategorie "spravedlnost versus nespra-vedlnost", stejnì tak nezapadá do tétokategorie skuteènost, zda se nìkdo dotohoto svìta tìlesnì narodí nebo ne.Toté� platí i v duchovní oblasti. Obojí -tìlesné i duchovní narození je pouze veStvoøitelovì Bo�í pravomoci. Neexistují-cí nebo mrtví o sobì nemohou rozho-dovat. Jací mají být vyvolení ?Nemálo lidí, kdy� vidí obzvlá�tìvìkem star�í novìzrozené Bo�í dítì,namítají: "Ty si vìt�inu �ivota svìtskyu�ívá�, pak zavolá� k Bohu, a má� todobré! To je snadné, to si nezaslou�í�".Bible má odpovìï:Kdo vznese �alobu proti vyvolenýmBo�ím? V�dy� Bùh ospravedlòuje!(Øímanùm 8,33)Kdyby bylo Bo�í vyvolení podmínìnolidským rozhodnutím, potom bychomse mìli proè chlubit, byla by v nás jaká-
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si duchovní ctnost kterou by nevìøícínemìli. Znovuzrození mají být jiní:Jako vyvolení Bo�í, svatí a milovaní,oblecte milosrdný soucit, dobrotu,skromnost, pokoru a trpìlivost.(Koloským 3,12)Bo�í vyvolení nemají být výbu�ní, majíbýt pokorní vùèi bli�ním a neválcovat jeduchovní nadøazeností a znalostmi.Vyvolení Bo�í mají pøedev�ím budovatcírkev a ne sami sebe.V�dy� Bùh nás neurèil k tomu, aby-chom propadli jeho hnìvu, nýbr�abychom do�li spásy skrze na�ehoPána Je�í�e Krista.(1 Tesalonickým 5,9)Vyvolení nejsou urèeni k tomu, abypropadli Bo�ímu hnìvu. Z toho plyne,�e mnohé du�e nejsou urèeny k milosti,ale k Bo�í spravedlnosti.Za udìlení milosti je zodpovìdnýBùh; Bùh je zde aktivní v zámìru(milostivì vyvolil) i akci (zemøel zavyvolené a udr�uje je ve víøe).Za ponechání ve stavu daleko odPána je zodpovìdný také Bùh, ale zahøích, který èlovìka oddìluje odBoha, je zodpovìdný ka�dý sám; Bùhje zde aktivní v zámìru (spravedlivìpomíjí ty, které chce), ale pasivnív akci (neprodukuje v lidském srdcihøích, aktivnì toti� høe�í èlovìk.)Proè vìøíme?Zamysleme se nad zdánlivì jedno-duchou otázkou  Proè vìøíme? Jsmeinteligentnìj�í nebo citlivìj�í ne� ostat-ní? Proto�e známe lépe Písmo ne�ostatní? Proto�e máme vìt�í hlad a�ízeò po Bohu ne� ostatní? Proto�e jena�e srdce duchovnì vnímavìj�í ne�jiných lidí? Proto�e jsme se sami rozho-dli a jiní ne? Varujme se skryté pýchy.Ústy mù�eme hlásat jen Bo�í milostbeze skutkù, ale nìkde v koutku du�emù�eme chovat nárok na spásu, adomnívat se, �e na ni máme vìt�í právone� zloèinci, "podvodníci a tuneláøi"tohoto svìta. Nemáme! My vìøíme,proto�e nás Bùh vyvolil, abychomnepropadli Jeho spravedlivému soudu.Kdy� si uvìdomíme, �e nás Bùh rege-

neroval, pøesto�e nemusel, proto�e naznovuzrození nemáme �ádný nárok,není mo�né ne� vyjádøit Bohu vdìènosta poslu�nost. Nevím proè zrovna vynebo já. Nevím ani, proè jsme zrovnamy pøi�li na tento svìt. S tím se nicnedá dìlat, to je Bo�í vùle!Jak je to s dìtmia tìmi kdo nikdy nesly�eli?Kdybychom zastávali podmínìnéarminsko-semi-pelagianské vyvolení,potom odpovíme velmi mlhavì, proto�eani dìti, ani ti co nikdy nesly�eli, nemo-hou splnit podmínku víry, která jev tomto systému nutná, aby se Je�í�o-va obìtní smrt stala úèinnou, aby bylèlovìk znovuzrozen.Kalvinsko-augustiánské uèení o ne-podmínìném vyvolení také pova�ujevíru jako nutnou podmínku k ospravedl-nìní, posvìcení, spasení a uvedení doslávy; ale v tomto systému víru a v�eco z ní aktivnì plyne podmiòuje du-chovní znovuzrození, co� je výsostnéBo�í rozhodnutí, ne lidské! Bùh znovu-zrodí z  Ducha jen ty, kteøí jsou zapsániv  knize �ivota. Víra je tedy lidské svo-bodné rozhodnutí, ale a� po regeneraè-ní operaci duchovnì mrtvého srdce.V�e dobré je tedy  Bo�í dar:... smý�lejte o sobì støízlivì, podletoho, jakou míru víry udìlil ka�démuBùh.  (Øímanùm 12,3)Ka�dý, kdo je od vìènosti zapsánv Beránkovì knize �ivota bude spasena� zemøel v dospìlosti nebo dìtství, a��il kdekoliv a v kterékoliv historickédobì. Nepochybujme o Bo�í spravedl-nosti:A kdo nebyl zapsán v knize �ivota,byl uvr�en do hoøícího jezera.(Zjevení 20,15)Kdo je zapsán v knize �ivota o tomrozhodl Bùh. My víme bezpeènì jen to,�e z vlastní pøirozenosti Boha nehledá�ádné dítì ani �ádný dospìlý a� �ijív zemi a dobì kde se evangelium hlásánebo nehlásá. Bezpeènì také víme, �eBo�í slovo je jedním z instrumentù,které Bùh pou�ívá pøi operaci duchovní-ho vzkøí�ení:
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Z jeho rozhodnutí jsme se znovuzrodili slovem pravdy, abychom bylijakoby první sklizní jeho stvoøení.(Jakub 1,18)Víra v Bo�í slovo dokazuje znovuzroze-ní. Jak mohou uvìøit v Toho, o komnesly�eli?... Kdo nesly�el ten nevìøí.Jak je to s ver�iv nich� se rozhoduje èlovìk?Je mnoho ver�ù, které popisujíaktivitu èlovìka:Hle, stojím pøede dveømi a tluèu;zaslechne-li kdo mùj hlas a otevøemi, vejdu k nìmu a budu s nímveèeøet a on se mnou.  (Zjevení 3,20)Tyto ver�e musí být v souladu s ostat-ními ver�i, proto�e nejsou v Bibli osa-moceny. Kdyby byly, potom by platiloarminské podmínìné vyvolení. Refor-movaná teologie nepodmínìného vyvo-lení uèí, �e èlovìk spolupracuje aktivnìs Bohem a� po znovuzrození, které jevýhradnì Bo�í jednostranný skutek.Kdo tedy zaslechne a kdo Kristuotevøe? Jistì ne ka�dý. Kristùv hlaszaslechnou jen Jeho vyvolení :Moje ovce sly�í mùj hlas, já je znám,jdou za mnou a já jim dávám vìèný�ivot: nezahynou navìky a nikdo jez  mé ruky nevyrve. Mùj Otec, kterými je dal, je vìt�í nade v�ecky, anikdo je nemù�e vyrvat z Otcovy ruky.(Jan 10,27-29)Kdo sly�í a otevøe Pánu Je�í�i je jenten, koho milostí pøitáhl Otec, kdo patøído Kristova stádce. Nepodmínìné Bo�ívyvolení stále platí. Duchovnì mrtvý,ten koho Otec nepøitáhl, a ponechalnapospas vlastnímu høíchu, ten neotví-rá, nesly�í, nezná Krista, proto�e nebylznovuzrozen:Ale vy nevìøíte, proto�e nejstez  mých ovcí. (Jan 10,26)Bùh si pøitahuje lidi následujícího typu:A Izaiá� má odvahu øíci: 'Dal jsem senalézti tìm, kteøí mì nehledali, daljsem se poznat tìm, kteøí se pomnì neptali.'  (Øímanùm 10,20)Nikdo nevykonal �ádný dobrý skutek,kterým bychom se Bohu zalíbili natolik,aby nás znovuzrodil. Nikdo není znovu-

zrozen proto�e má vìt�í touhu po vìè-ném �ivotì, ne� nìkdo jiný:ale co je svìtu bláznovstvím, tovyvolil Bùh, aby zahanbil moudré,a co je slabé, vyvolil Bùh, abyzahanbil silné; neurozené v oèíchsvìta a opovr�ené Bùh vyvolil, anovyvolil to, co není, aby to, co jest,obrátil v nic - aby se tak �ádnýèlovìk nemohl vychloubat pøedBohem. Vy v�ak jste z Bo�í mociv Kristu Je�í�i; on se nám stalmoudrostí od Boha, spravedlností,posvìcením a vykoupením, jak jepsáno: "Kdo se chlubí, a� se chlubív Pánu". (1. Korintským 1,27-30)Nikdo nám nebrání nevìøit. Nikdo námnestojí v cestì. V�dy� se povzbuzujeme- Vìø v Je�í�e Krista, vìø �e se obìtovalza Tebe, Tvé høíchy nesl.Bùh stvoøil a vyvolil v�echny makroi  mikro události ve svìtì viditelnémi  neviditelném, na nebi i na zemi. Tyjsou Bohem nadekretovány, øízeny audr�ovány. I rozpad posledního atomupøesnì zapadá do vìèného Bo�íhozámìru. Kdyby se cokoliv ve viditelnémi neviditelném svìtì pøihodilo bez Bo�í-ho zámìru, v�e by se zhroutilo. I tasebenepatrnìj�í a bezvýznamnìj�í udá-lost ve ve�kerém stvoøení by byla jakovirus v poèítaèovém systému. Stvoøeníbez zámìru nemá úèel a pøestává býtstvoøením vùbec.V�echno, co Hospodin chce, to èinína nebesích i na zemi, v moøích i vev�ech propastných tùních.(�almy 135,6)Od poèátku oznamuji, co se v bu-doucnu stane, od pradávna, co seje�tì nestalo. Pravím: Moje rozhod-nutí platí a co se mi líbí, uskuteè-ním. Od východu povolávám dravce,ze vzdálené zemì mu�e své volby.Jak jsem slíbil, tak to uskuteèním,jak jsem si pøedsevzal, tak tosplním.  (Izajá� 46,9-11)Bùh je autorem historie. Co dodat?Boha nemù�eme posuzovat jako èlovì-ka. Bùh je svébytný, èlovìk není.- pst -
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BLAHOSLAVENSTVÍPátá a� sedmá kapitola je pravdìpo-dobnì nejznámìj�ím úsekem Matou�o-va evangelia. Kázání na hoøe je v�akjedním z nejménì pochopených anejèastìji chybnì vykládaných posel-ství Pána Je�í�e.Nìkteøí ho vykládají jako Bo�í plánspasení. Staèí �ít v souladu s uvede-ným uèením a èlovìk se dostane donebe.Jiní ho vidí jako dokonalý plán promír na zemi, proto�e kdyby vládci svìtapøijali toto poselství, byl by mír na svìtìzaruèen.Dal�í zastávají názor, �e se tatopasá� - jeliko� Matou� je Evangeliumkrálovství - netýká køes�anù dne�nídoby, ale platí pouze pro ostatek Izrae-le, který bude spasen v posledníchdnech.Ve skuteènosti toto kázání vìnovalPán Je�í� svým uèedníkùm, kterépovolal do slu�by, a platí stejnì tak pronás, kteøí jsme z Bo�í milosti uvìøili asna�íme se pro nìj �ít a následovat Hov  na�em ka�dodenním �ivotì.Musíme pochopit, �e do nebe senikdo nemù�e dostat na základì snahy�ít v souladu s tímto uèením, podobnìjako se tam nedostaneme na základìsnahy dodr�ovat desatero pøikázání.Písmo jasnì uèí, �e ka�dý z nás zhøe�ila postrádá Bo�í slávu. Na�e spasení jecele dílem milosti skrze víru v PánaJe�í�e a obì�, kterou za nás polo�il naKalvárii. A proto nyní ka�dý, kdo bylv Kristu uèinìn novým stvoøením (2 Kor5:17), mù�e �ít odli�ným �ivotem ne�svìt kolem nás. John Stott za klíèovýver� tohoto kázání pokládá osmý ver��esté kapitoly, který øíká: "Nebuïteproto jako oni, v�dy� vá� Otec ví, copotøebujete, døíve ne� jej poprosíte.�Jako køes�ané bychom nemìli být jakolidé ve svìtì kolem nás. My jako násle-dovníci Krista jsme jedineèní a tyto tøikapitoly nám ukazují, jakým zpùsobem.Blahoslavenství je série výrokù, kteréotevírají toto kázání. Ka�dý z nich má

formu "blahoslavení lidé v urèitémstavu, proto�e takoví nakonec okusíurèitého výsledku.� Výraz "blahosla-vení� pochází z øeckého "makarious�.Nemá nic spoleèného s pobo�ností, alevyvolává pøedstavu hlubokého pro�ívá-ní bla�enosti. Nìkteré novìj�í pøekladyu�ívají slovo "��astní�, ale tento výraznevystihuje plnì jeho význam, proto�e"makarious� vyjadøuje mnohem vícene� pouhé pro�ívání pomíjivého �tìstí."Radostní� by mohl být ponìkud lep�ímpøekladem, ale ani tento nezachycujeskuteèný smysl. Øecký výraz vystihujestav èlovìka, jeho� vnitøní �ivot je u-spoøádán správným zpùsobem a odha-luje, co je v �ivotì opravdu dùle�ité, av  dùsledku toho pro�ívá hluboké vìdo-mí bla�enosti.Je�í�ova slova zde jsou v ostrémrozporu se svìtským pohledem, kdy�øíká, �e blahoslavení jsou ti, kdo jsouchudí duchem, ti, kdo pláèou, kdonevracejí ránu nebo ti, kdo hladovìjí.V  oèích svìta jsou takoví lidé slabí,nemohoucí a nikdo s nimi nepoèítá.Ov�em jinak je tomu v Bo�ích oèích!Blahoslavení chudí duchem (nebo:v duchu) (v.3).Postoj, kdy je èlovìk schopen ote-vøenì hovoøit o svém krachu, o svýchbolestech a ztrátách, kdy si uvìdomuje,�e svìt není takový, jaký by mìl být, seve svìtì nevyplácí.Kdy� se o nìkom øekne, �e je chudý,máme tendenci si pøedstavit nìkoho,kdo neoplývá svìtskými statky. Alechudoba je otázkou srovnání. Asi sibudeme pøipadat chudí v porovnánís  èlovìkem, který má velký dùm adrahé auto, ale ve srovnání se Súdán-cem umírajícím hlady jsme boháèi.Je�í� nás vyzývá k tomu, aby mìøít-kem na�eho �ivota byl Jeho �ivot. Tohonedosáhneme porovnáváním svého�ivota se �ivoty ostatních køes�anù,kdybychom si mohli øíct, no jistì, jáznám Bibli mnohem lépe ne� tamten achodím èastìji na shromá�dìní ne�tamta. Taková porovnávání  jsou ne-smyslná. Ov�em pokud zmìøíme svùj

24  ZÁPAS O DU�I



�ivot �ivotem Pána Je�í�e, to je jiná!Pán Je�í� Kristus �il takovým zpùso-bem, aby se zalíbil svému Otci, a správ-né byly nejenom v�echny Jeho èiny, aletaké vnitøní pohnutky. �il v dokonalémobecenství se svým Otcem a s Duchemsvatým.V porovnání s Jeho �ivotem je tenná� opravdu chudý. Kdy� se podívámena Krista, vidíme, jací jsme �ebráci. Cose týèe duchovnosti, jsme skuteènìchudí duchem.Tuto pravdu nemù�eme nijak obejítve chvíli, kdy pøijmeme Krista, stanemese Bo�ími dìtmi a uvìdomíme si, �ebez Pána nemù�eme udìlat vùbec nic.Ale v jednomyslnosti s ním se stávámedìdici a Kristovi spoludìdici, a tedyna�e je Království nebeské. Druhéblahoslavenství navazuje na první.Blahoslavení plaèící (v.4).Pokládat pláè za bla�enost je tvrzení,které odporuje samo sobì jen zdánlivì.Pokud pláèeme pro chudobu duchem,zaèneme poznávat sami sebe. Teprvea� zaèneme naøíkat a bìdovat nad tím,co se z nás stalo, proè jsme duchovnìtak nepotøební, nalezneme bla�enost.Pokud necháme na svùj �ivot pùso-bit bolest jiných zlomených lidí, pokudnás tí�í høích, který je kolem nás, tak sepøidáme k tìm, kdo pláèou a budoupotì�eni. Za tøetí Pán Je�í� øekl:Blahoslavení ti�í (v.5). Tichost neníslabost! Tichý èlovìk není ten, kdo senaje�í a hlasitì uplatòuje svá práva, aniten, kdo okam�itì reaguje dotèenì.Je�í� øíká, �e to je èlovìk, který dobøerozumí �ivotu a který si uvìdomil, �e jeskuteènì chudý duchem, a pláèe prosvé høíchy, èlovìk, který pozná nutnostnápravy a podøídí se vládì Ducha sva-tého ve svém �ivotì. Takoví lidé senauèí sebezapøení a nebudou bojovato ka�dý centimetr svého území, a protodostanou za dìdictví zemi! Duchovnìtichý èlovìk jednodu�e spoèine v Pánua bude vìøit, �e ho Pán povede a och-rání. Moj�í� byl tichý, a tak si nìkteøímysleli, �e oni ví lépe, co dìlat a protozpochybòovali jeho roli vùdce. Moj�í�

pøenechal vedení svému Pánu a Bohu,a ten s tìmito lidmi nalo�il hrùzyplnýmzpùsobem (Nu 16). Ké� bychom takémy mohli Pánu takto dùvìøovat, aby-chom �ili svùj �ivot v tichosti! V �estémver�i Pán Je�í� øíká:Blahoslavení ti, kdo hladovìjí a�ízní po spravedlnosti.Kdy� se vìnujeme tìlesné aktivitì,spalujeme energii a následkem tohodostaneme hlad. Byli jsme stvoøeni tak,�e spotøebovanou energii doplòujemejídlem. Hlad je znakem na�eho zdraví.Stejnì tak energie vyu�itá k duchovnímèinnostem povede k hladu po dal�íchduchovních zku�enostech. Budemehladovìt a �íznit po spravedlnosti, povìt�ím poznání Boha, Jeho plánu aJeho slova.Je smutné, �e v dne�ní dobì se potìlesné stránce mnozí sna�í uspokojitsvùj hlad jídlem, které mù�e být chutné,ale není zdravé a v koneèném dùsledkujim �kodí. A také je smutné, �e køes�anétak èasto po duchovní stránce plnítouhy své du�e nekvalitní potravou,krmí se lidskou snahou, opájí se chvá-lou ostatních a u� více nehladoví anine�ízní po Bo�ích vìcech.Ka�dý z nás za sebou v prùbìhusvého ka�dodenního �ivota zanechávástopu. A� u� si toho jsme èi nejsmevìdomi, v lidech, s nimi� pøijdeme dostyku, zanecháváme urèitý dojem. Jakástopa tu asi po mnì èi po vás zùstane,jaký dojem dìláme na ty, kdo nás vidí aka�dodennì sledují na�e chování? Ké�bychom se mohli dr�et Kázání na hoøea zachovávat uèení, které nám zde PánJe�í� pøedává. Pak bychom �ili takový�ivot, který za to stojí, a mezi lidmi,s  nimi� se ka�dý den setkáváme,bychom zanechávali dobrou stopu. Stím souvisí dal�í tøi výroky uvedené vever�ích 7-9, které jsou nepopulární,proto�e se li�í od svìtských norem.Pán Je�í� øekl:Blahoslavení milosrdní, zatímcosvìt oslavuje lidi bezohledné, tvrdé aagresivní, kteøí vìdí, co chtìjí a neza-staví se pøed nièím.
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Pán Je�í� øekl:Blahoslavení èistého srdce, zatím-co svìt oslavuje pokrytce, lháøe a ty, coumí ze v�eho vybruslit. To jsou"hrdinové� v oèích dne�ního svìta.Pán Je�í� øekl:Blahoslavení ti, kdo pùsobí pokoj,zatímco svìt oslavuje vítìze. Svìt nech-ce kompromisy, mírové dohody, alespí�e boj a� do konce a jasného koneè-ného vítìze.Ale lidé milosrdní, lidé èistého srdcea ti, kdo pùsobí pokoj budou ti, nakteré se nezapomíná, nejen v prùbìhuroku èi dvou, ale po celou vìènost.Jsou to lidé milosrdní, lidé èistéhosrdce a ti, kdo pùsobí pokoj, kteøí vyzý-vají tento svìt. To jsou lidé, kteøí odhali-li, pro co má skuteènì význam �ít.Ver� sedmý øíká:Blahoslavení milosrdní, nebo� onidojdou milosrdenství.Jim bude ukázána Bo�í milost, bu-dou si den co den uvìdomovat Bo�ípøítomnost a budou naplnìni Jehomilostí.Ver� osmý:Blahoslavení ti, kdo pùsobí pokoj,nebo� oni budou nazváni Bo�ímisyny.Ti, kdo pùsobí pokoj, mají svouidentitu zalo�enou na samotném Bohu.Ka�dý z nás v urèitém okam�iku objeví,kým je, tak, �e nejdøíve pozná, kdo jsoujeho rodièe. To je velmi dùle�ité proadoptované dìti, které v dospìlostièasto tou�í po tom, aby poznali, kdobyli jejich vlastní rodièe.Ti, kdo pùsobí pokoj, zjistí, �e jejichOtcem je Bùh, jejich identita je v Nìm aod ostatních je odli�uje to, �e Bùh jestøedem jejich �ivota.Na první pohled se zdá, �e tytovýroky øíkají, �e pokud se budemechovat urèitým zpùsobem, Bùh námodpoví. To znamená, jestli�e budemedìlat v�e proto, abychom byli milo-srdní, Bùh bude zaznamenávat ná�výkon, a pokud proká�eme dostateènìsvé milosrdenství, Bùh k nám budemilosrdný. Ale to není to, co Je�í� øíká.

On spí�e popisuje ty, kdo se nacházejív procesu promìny, kterou zapoèal aSám ji dokoná. Je zde nìkdo, kdo u�zjistil, �e Bùh má o nìj zájem a investu-je do nìj, a nechává se promìòovat.Tato samotná zmìna mu umo�òujeje�tì více poznávat Bo�í péèi i Jehoinvestice ve svém �ivotì.Èlovìk mù�e projevovat milosrden-ství jedinì proto, �e sám obdr�el Bo�ímilost a Bùh mu pøipravil dobré skutky.Proto je opravdu mo�né vidìt nìkoho,kdo je laskavý i k nepøíjemným a zranì-ným lidem. O takových lidech lze øíci:Tak tohle je èlovìk, který zná Boha.A  nyní se podíváme na tyto výrokypodrobnìji:Blahoslavení milosrdní. V Písmu mámilosrdenství v�dy nìjakou souvislosts  jistým utrpením. Milosrdenství je pro-kazováno trpícím, ubohým a ztraceným.Takové situace jsou pro na�i pøiroze-nost nepøíli� pøita�livé. Není pøirozenéchtít s nìkým sdílet boje a bolesti,mnohem radìji pøed nìèím takovýmutíkáme. Ale pro ty, kdo pøestali utíkat pøedbolestmi �ivota, padli na kolena a po�á-dali Boha, aby zakroèil a vyplnil jejichpotøebu, a poté obdr�eli milost, je pøiro-zené obrátit se k nìkomu, kdo potøebu-je pomoc, a nabídnout mu, co sami odBoha dostali.Pán Je�í� mluvil o dvou mu�ích, kteøíse pøi�li modlit do chrámu. Jedenz  nich, farizeus, byl tak samolibý, �evyprávìl Bohu o tom, jak je dobrý. Tendruhý, celník, padl na kolena a zvolal,jaký je ubohý høí�ník, a prosil Bohao milost. Z nìjakého dùvodu mìl dosta-tek nadìje v Bo�í milost. A Je�í� øekl, �edomù ode�el ospravedlnìný.Kdy� Pán Je�í� øekl, �e milosrdníjsou blahoslavení, mluvil o èlovìku,který okusil nìco z Bo�í milosti a sdílí jis ostatními, kteøí jsou v nouzi.Vdova ze Sarepty mìla jen trochuoleje a trochu mouky a bylo jí øeèeno,aby nejdøíve uvaøila pro Bo�ího slu�eb-níka Eliá�e, a kdy� tak èinila ka�dý den,mìla dostatek ona i její syn.
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Na svìtì je mnoho trpících lidí, kteøípotøebují lásku a péèi, a ti z nás, kdo vesvém �ivotì poznali Bo�í milost, mohoubýt milosrdní. Tak okusíme je�tì vícemilosti.Blahoslavení èistého srdce.  Býtèistého srdce znamená stát se veskrzeèestným èlovìkem. Èlovìkem, který sestejnì chová v soukromí i na veøejnosti,který odrá�í Bo�í slávu nejen na povr-chu, ale pøímo ve svém �ivotì. Kdy� sipøeèteme Mat 23:27, kde Pán Je�í�øíká: "Bìda vám, uèitelé Písma afarizeové, pokrytci, proto�e se podo-báte obíleným hrobùm, které sezvenèí zdají pìknými, ale uvnitø jsouplné kostí mrtvých a ve�keré neèisto-ty�, vidíme, �e takoví lidé èistého srdcenejsou.Být èistého srdce znamená tou�it pojediném, spatøit Boha. Lidé èistéhosrdce spatøují Boha v historii, ve hvìz-dách a mìsíci a ve v�ech divech pøíro-dy, spatøují Boha, kdy� vidí v parkustarce s malým vnukem dr�ícím ho zaruku. Kdekoli jsou, nemohou jinak ne�vidìt Boha.Pokud horlíme pro Pána Je�í�e,pokud Ho milujeme a tou�íme Ho spat-øovat, a� jsme kdekoli, na�e srdce sestane èistým. 1. Kor 13 nám øíká, �ejednoho dne bude závoj odstranìn amy uvidíme Pána tváøí v tváø. A mezitím,aèkoli ná� pohled je nejasný, kdy� sena Nìj soustøedíme, mù�eme být oèi�-�ováni Jeho Duchem a jednoho dneuvidíme Boha!Blahoslavení ti, kdo pùsobí pokoj ,ti mohou jít kamkoli na svìtì a vìdí,kdo jsou. Netrpí krizí identity, vìdí, kdojsou a komu patøí. Plná jistota poznáníBoha jako Otce jim dává sílu pùsobitpokoj. �ijí v jedineèném vztahu, dokterého byli pøivedeni Jeho milostí askrze Jeho lásku. 1 Janova 3:1 øíká:Pohleïte, jakou lásku nám Otec dal,abychom byli nazváni dìtmi Bo�ími,a také jimi jsme.A v�ichni takoví lidé budou tou�it potom, aby pùsobili pokoj. V�imnìte si, �eJe�í� nemluví o tìch, kdo pùsobí pøí-

mìøí. Pøímìøí vy�aduje kompromis,ústupek dvou protivících se stran, alepokoj pøiná�í odpovìï na rozbroje.Pokoj pøiná�í poselství lásky, nadìje,smíøení umo�nìné Kristovým køí�em.Jako Bo�í dìti máme ty i já poselstvípokoje pro milióny ztrápených v tomtoneklidném svìtì, máme tu nejdùle�itìj�ízprávu, kterou svìt potøebuje sly�et, aèím více o ní vyprávíme, tím více pùso-bíme pokoj. Kdy� tou�íme pøivést ostat-ní k pokoji, který jsme na�li v Kristu, aèím více se o to sna�íme, tím jsme blí�ena�emu nebeskému Otci a tím budebohat�í na�e vnitøní zku�enost s Pá-nem.Milosrdenství, èistota, pokoj. Ké�nám Pán dá, abychom ka�dým dnem�ili takovým �ivotem,  v nìm� budemeokou�et milost a mohli být známi jakoBo�í dìti, abychom �ili v radostnémoèekávání, kdy uvidíme Pána tváøív  tváø.- Konference HCJB v Øíèanech -Brian CookeVZTAHYnejbolavìj�í území2. pokraèování:Dìti a dospìlíTøi skini potkali po setmìní na ulicistar�ího pána a hned si rozdìlili úlohy:jeden mu�e kopl, druhý ho uhodil dotváøe, tøetí ho urá�el slovy.Tøináctileté dìti zkou�í drogy.Patnáctiletí chlapci se chlubí svýmisexuálními zku�enostmi.To v�echno se nedìje v daleké Ame-rice, ale pøímo u nás, na na�ich sídli�-tích i ve vsích.Situace mezi mladými lidmi svádík tomu, aby si star�í generace povzde-chla: "Tohle za nás nebylo. Kde sev�echna ta hrùza v tìch mladých bere?Potøebovali by dlouhý biè a malýdvùr..." atd.Jak se dívá na zvrhlou mláde�Pán Je�í�?Nìkdy se to mù�e zdát a� nepocho-pitelné, ale Je�í� ji miluje. U ka�dé
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generace malých capartù stál a volal:Nechte dìti pøicházet ke mnì anebraòte jim, nebo� takovým patøíkrálovství Bo�í.   (Luká� 18,16) .A témìø ka�dý capart, který se v na�ízemi za posledních tøicet let narodil,mìl v minulosti a má i dnes po svémboku nìjakého "chytrého" dospìlého,který køièí: Neple�te dìtem Bohemhlavu!Ano, a� chceme nebo nechceme, a�se nám to líbí nebo nelíbí, za stav mla-dé generace zodpovídáme my dospìlí.Èím to zpùsobujeme?Nebudete tomu vìøit, ale v prvé øadìsvou hnìvivostí. Hnìv, nervozita areptání je tak èastým jevem na�eho�ivota, �e dìti vnímají na�i hnìvivostjako pøirozený prvek. Je-li tatínek ne-ustále na�tvaný, synek musí být takéna�tvaný, v�dy� se chce otci podobat.Kdy� si babièka od rána do veèerastì�uje, dítì si musí také rozèilenìstì�ovat, v�dy� babièku má rádo. Jest-li�e rodièe na sebe bì�nì mluví zvý�e-ným tónem, dítì to pokládá za napros-to pøirozený prvek komunikace.V málokteré zemi jsou lidé tak per-manentnì nabrblaní, jako jsme myÈe�i. Ano, mo�ná máme k hnìvu dù-vod, ale Bo�í slovo øíká jasnì, �e ne-ukonèený hnìv je høích, který dávámísto ïáblu. (Ef. 4,26-27) Pokud jakorodièe ka�dý den neuèiníme pokání zesvého hnìvivého vzru�ení, kterémujsme dali prùchod pøed dítìtem, apokud dítì tohle pokání nemá mo�nostvidìt a s námi pro�ít (kdy� u� s námimuselo pro�ívat ná� hnìv), potom na�ehnìvivost, na�tvanost, stì�ování si ahrubost se stávají pro dítì pøirozenoureakcí, kterou dennì také praktikuje.Neodpu�tìný hnìv otevírá cestu ïáblua hnìvivé jednání, jako pøíklad pro dìti,je vlastnì návod, jak se ïáblu otevøít.Pravda je, �e k hnìvivému jednánímáme sklon v�ichni, a je to právì jed-nání v hnìvu, které má moc zabít lid-skou du�i i tìlo.Druhý dùvod, proè na�e mláde� takhluboce klesá, jsou prázdné domovy -

silná zamìstnanost rodièù. O téhle vìcijsem hodnì psala a mluvila ji� za minu-lého re�imu, ale svoboda nám vùbecnepomohla k tomu, abychom pochopili,jak je zrùdné, kdy� rodièe mají na dìtièas jen chvilièku veèer. Statisíce èes-kých dìtí od osmi let nahoru jsou den-nì od dvanácti hodin nejménì do pìtinaveèer bezprizorné. Více ménì sepoflakují v bytech nebo nìkde jinde.Víte, co se za tu dobu dá nadìlat hlou-postí, odsledovat pornofilmù, vykouøitcigaret a marjánky, z nudy znièit, co seznièit dá?Ano, nìkteøí rodièe doufají, �e kdy�dìtem zaplatí klavír, tenis, angliètinu,posilovnu a nakonec i tu diskotéku,jsou z obliga. Dìti se pøece zabaví a tostaèí. Je to jistì lep�í ne� nic, ale vztahto nevybuduje. Dìti nepotøebují kesvému �ivotu se jen zabavit. Dìti potøe-bují vztah s otcem i matkou. A vztah sedá koupit jedinì za èas, který tomudruhému vìnuji. Kdy� jsem se sna�ila nás obhajovatpøed Pánem, �e máme málo penìz, aproto musí mu�i i �eny od rána doveèera pracovat, dostala jsem tutoodpovìï: "A budete mít je�tì ménì.Proto�e nehledáte mé království a jehospravedlnost, nebudete mít nikdy zao-patøeno v�echno, co potøebujete. Nao-pak, pøijde zlodìj a v�echno vám u-kradne. Nejen va�e penì�enky, to je tonejmen�í. On vám ukradne dìti." Pokudse modlím za tuto zem a na srdce mipøijdou dìti a já se doká�u zti�it pøedBohem, abych sly�ela hlas Duchasvatého, je Pán v�dycky velmi vá�ný apøísný.Kdo pøijme jediné takové dítì vejménu mém, pøijímá mne. A kdo bysvedl k høíchu jednoho z tìchtomalièkých, kteøí ve mnì vìøí, protoho by bylo lépe, aby mu povìsilina krk mlýnský kámen a potopiliho do moøské hlubiny. Bìda svìtu,�e svádí k høíchu. Svody sice nut-nì pøicházejí, ale bìda tomu, skrzekoho pøijdou.(Mt 18,5-6)
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Bratøe, sestro, vìøí� Bo�ímu slovu?Vìøí�, �e tohle myslel Pán Je�í� vá�nì?Na�e dìti mají v�echno. Videa,poèítaèe, hifi-vì�e, vysoké kapesné,hamburgery. Jen nás nemají. A k èemuto je? Právì pøes v�echna tato draházaøízení mohou pøijít ta nejnebezpeènìj-�í poku�ení, kdy� není v blízkosti otecnebo matka, kteøí dají pozor, co dìtiskrze techniku provozují. Hledejte Hospodina, v�ichni pokornízemì, kdo jednáte podle jeho práva.Hledejte spravedlnost, hledejte poko-ru, snad se skryjete v den Hospodi-nova hnìvu (Sof. 2,3) Dìti se potøebují opøít o pøíklad rodièù.To je dostaèující. Pøíklad rodièù jezabezpeèí na celý �ivot. Jsou-li rodièebohabojní, stanou se i dìti bohabojné.Jsou-li rodièe svévolníci spoléhající nasvou chytrost, dìti zaènou být vychyt-ralé. Nestì�ujme si na dìti. Sklízíme, cojsme zaseli. Vím, �e øíkám velmi bolest-né vìty, ale nemohu jinak. V sázce jepøíli� mnoho - �ivot pøí�tí generace.My køes�ané pøispíváme ke �patné-mu vlivu na mladou generaci hlavnìneposvìceným �ivotem. Ano, a� to znísebearchaiètìji, my vìøící lidé jsmepovinni �ít svatý �ivot v bázni Bo�í.Je�í� �il na zemi takový �ivot a kdo øíká,�e v Je�í�i zùstává, musí �ít tak, jak �ilon (1.J 2,6). Je to jedno z tìch málabiblických "musíte". Musíte se znovuzrodit (J 3,7) a musíte �ít jako on (1. J2,6). Máme se zdr�et jakékoliv necud-nosti, chamtivosti, zlého jazyka, po-mluv, dvojsmyslných øeèí a v�eho, coodporuje skuteènosti, �e JSEM UKØI-�OVÁN S KRISTEM.Ne�iju u� já, ale �ije ve mnì Kris-tus. A ten �ivot, který zde nyní �iji,�iji ve víøe v Syna Bo�ího, který simì zamiloval a sám sebe vydal zamì. (Gal 2,20)To, co mladou generaci nejvíc odpuzu-je, je nábo�enská pøetváøka.Co na nás dìti napodobují? V�ech-no. Buï my se podobáme Kristu, a pakoni v nás napodobují Krista. Nebo sepodobáme Kristovu úhlavnímu nepøíteli,

a potom mladí napodobují Je�í�ovanepøítele v nás. Je to drsné, ale je totak. Máme volbu pouze mezi dvìmapány. Buï slou�íme Bohu a na�ímPánem je Je�í� Kristus, nebo slou�ímesvìtu, a pak je na�ím pánem satan. Nicmezi tím neexistuje. A souèasná mláde�je toho skuteènì dokonalým obrazem.Udìláme-li takovéto zhodnocenískuteènosti, není to vùbec nic radost-ného. Jak spásné je ale uji�tìní apo�to-la Pavla, �ekde se rozmohl høích, tam se je�tìmnohem více rozhojnila milost,aby tak jako vládl høích a pøiná�elsmrt, vládla ospravedlnìním milosta pøiná�ela vìèný �ivot skrzeJe�í�e Krista, na�eho Pána.(Øímanùm 5,20-21)Bratøi a sestry, byla bych ��astná, kdybytyhle èlánky zpùsobily, �e my - støednía star�í generace - se semkneme azaèneme úpìt k Bohu, èinit opravdovéoddìlení od zpùsobù svìta a ve víøeoèekávat na Bo�í zaslíbení milosti proèeskou zemi. Proto�e nic jiného ne�milost Bo�í nám nepomù�e. Milost,která se projeví v nás natolik, �e Kristo-va nevìsta zazáøí jako svìtlo nad tmou,a milost, která vyhledá a spasí, co bylozahynulo. Vztahy v církviNedávno mi øekla sousedka: "Uvìøilajsem v Je�í�e a modlím se k nìmu, aledo �ádné církve nechci. Jednak nevím,která je ta pravá,  jednak jsem ráda, �ejsem vypadla z KSÈ a u� nevlezu do�ádné organizace, kde mì bude zasenìkdo kontrolovat a mluvit mi do �ivo-ta."Musím se pøiznat, �e jsem zalapalapo dechu nad touto zvlá�tní definicícírkve. A popravdì øeèeno, jsem muselapøemý�let, co vedlo tuto �enu ke srov-nání dne�ních sborù s KSÈ.Nejsem teolog a vùbec si netroufámvysvìtlovat, jak fungovala prvotní cír-kev. V�ichni to v Novém zákonì mámemo�nost èíst, vìt�ina z nás nad tím�asneme a také vìt�ina z nás tu�íme,�e na�e církve, sbory, farnosti nebo jaká
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jména tomu dáváme, mají do prvotnícírkve daleko. Nicménì mým povoláním od Pána jepovzbuzovat zkrou�ená srdce (to jestlidi zranìné ze vztahù) a já jsem zadobu svého spasení za�ila tolik lidítì�ce zranìných ze vztahù v církvích(v�ech), �e se za tuhle vìc musím mod-lit a musím hledat odpovìï. Církev,která funguje jako prùtokový kanál,toti� �e se tu na jednu stranu Bo�ímimina rodí za potlesku v�ech pøítom-ných, ale za dva, tøi roky tití� lidé zranì-ní, s pláèem nebo hnìvem odcházejí,nebude urèitì obraz Je�í�ovy nevìsty.Spí� mi pøipomíná paralelu s rodinou,kde dìti plné bolesti a vzpoury utíkajíz domu. Poslednì jsme si øekli, �e zatragédii dìtí v�dycky více èi ménìmohou rodièe. Kdo mù�e za tragédii lidíodcházejících z církve? V�echny na�e církve - katolická iprotestantské - fungují na základìpastýøù a ovcí. Nejsem si jistá, jestlitohle není starozákonní model a jestliPán Je�í� nechtìl nìco úplnì jiného.Mnohé ver�e o v�eobecném knì�stvío tom svìdèí, ale co naplat, souèasnéèeské køes�anství funguje takto.Je nìjaký lék, prevence, zpùsob,kterým je mo�no co nejvíc zabránitbolestným zranìním v církvích? Lékemproti bolesti rodiny je láska, vzájemnépìstování vztahù, úcta mezi man�eli apotom mezi rodièi a dìtmi, co� se �íøíi do �irého pøíbuzenstva.Jak se tohle projeví v církvi? Co to jeláska, pìstování vztahù a úcty ve spo-leèenství, kde je nás padesát, dvì stìnebo pìt set a vídáme se spolu dohro-mady jednou nebo nìkolikrát týdnì?Pomohou automaticky skupinky? Za�ilajsem nádherné skupinky a také jsemza�ila pìknì nudné skupinky.My, lidé postkomunistické éry, potøe-bujeme pochopit, �e Je�í� nepøi�el kvùlikolektivu. Jeho zajímá èlovìk, høí�ník,který se sklonil. Ten, co stojí vzadu, bijese v prsa a øíká: "Pane, odpus� mi,zhøe�il jsem proti tobì."

Lékaøe nepotøebují zdraví, alenemocní. Jdìte a uète se, co to je :"Milosrdenství chci a ne obìti."Nepøi�el jsem pozvat spravedlivé,ale høí�níky. (Mt 9,12-13)Bojím se, �e je cosi v nás, co nás nutíbudovat církve, skupiny, spoleèenství.Ale Je�í� øekl: èiòte mi uèedníky. Èinituèedníka znamená vychovat dítìv dospìlého èlovìka. Budovat sbor jevytvoøit organizaci.Pán Je�í� nemá vùbec �ádný zájemo na�e organizace, on se zajímá o lidi,on se neobìtoval za slavnou vizi velkésvìtové køes�anské církve, on se obìto-val za èlovìka. Jeho království fungujeskrze jednotlivé lidi, ne skrze dav.To hlavní, co potøebuje ka�dý køes-�an, je hluboký osobní vztah s Je�í�em.Má�-li tento vztah, potom i kdyby tìv�ichni odvrhli, ano i kdyby tvá vlastnímatka tì opustila, on tì nikdy neopustía nikdy se tì nezøekne. Vztah s na�ímdrahým Pánem Je�í�em je nìco takú�asného, �e o tom budeme mluvitsamostatnì.Ale co ta církev? Funguje-li na zákla-dì pastýøù a ovcí, potom víme podleBo�ího slova pøesnì, jak vypadá dobrýpastýø, �patný pastýø, a co mají dìlatovce.Pán Je�í� o sobì øíká:Já jsem dobrý pastýø. Dobrý pastýøpolo�í svùj �ivot za ovce. Ten, kdonení pastýø, kdo pracuje jen za mzdua ovce nejsou jeho vlastní, opou�tí jea utíká, kdy� vidí, �e se blí�í vlk. A vlkovce trhá a rozhání. Tomu, kdo jenajat za mzdu, na nich nezále�í.(Jan 10,11-13)Jedenáctá kapitola proroka Zachariá�emluví o tomté�. Dobrý pastýø Bùh øíká:Pásl jsem tedy ovce urèenék zabití, toti� ty nejuti�tìnìj�í zestáda. Vzal jsem si dvì hole, jednujsem nazval Vlídnost a druhouPouto a pásl jsem ovce.(Zachariá� 11,7)Naproti tomu je tu obraz �patnéhopastýøe:
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...nebo� dám povstat v zemi po�etilé-mu pastýøi, jen� zahnané nevyhledá,nebude pátrat po ztraceném, polá-manou nebude léèit, o vyèerpanouse nepostará. Bude se krmit masemtìch nejtuènìj�ích, strhne jim paz-nehty. Bìda pastýøi nièemnému,který opou�tí stádo! Meè proti jehopa�i a proti jeho pravému oku! Pa�ea� mu nadobro uschne a pravé okoúplnì vyhasne. (Zach 11,15-17)Neodva�uji si k tomu pøidat nic zesvého komentáøe. Bo�í slovo je tak silnéa jasné, �e se mi tají dech v bázni pøedHospodinem a jsem ��astná, �e jako�ena nejsem povolaná k pastýøství.Ale co my ovce?  Má nám být ne-smírnou úlevou, �e Pánu Je�í�i jdev�dycky nejvíc o ty slabé, uti�tìné,zahnané a polámané. Ale jsme jenomovce, které musí pastýø-èlovìk voditv houfu? Tomuhle právì nevìøím. Myv�ichni, kdo jsme pøijali Pána Je�í�e zasvého Spasitele a pøijali jsme dar Duchasvatého, jsme královské knì�stvo, liddobytý a vykoupený Je�í�ovou krví.  Nav�ech nás má být Duch panovníkaHospodina. My obyèejní nenesemeodpovìdnost za celé stádo, ale nesemeurèitou bratrskou odpovìdnost zakonkrétní jiné ovce, které právì námDuch svatý osobnì svìøuje. A v tìchtopøípadech máme tì�it malomyslné,ujímat se slabých, sytit hladové, oblékatnahé, nav�tìvovat nemocné a vìznì,zvìstovat radostnou zprávu pokorným,obvazovat rány zkrou�eného srdce a sev�emi mít trpìlivost. Pokud bratr nebo sestra má nouzi amy máme z èeho pomoci, ale øekneme"Mìj víru, Bùh ti dá, buï s Bohem!" anepomù�eme, potom podle Jakuba 2,6je na�e víra mrtvá.Tak�e na jednu stranu �ijeme v církvi,kde uznáváme pastýøe a máme si hová�it. Na druhé stranì v�ak nás pastýø-ství na�ich duchovních vùdcù nezbavu-je v�eobecného knì�ství, kde i my,nepastýøi, podle vzoru Pána Je�í�eslou�íme, jako bychom pastýøi byli.

Skuteèným pastýøùm øíká Bo�í slovo:Starejte se jako pastýøi o Bo�ístádce u vás, ne z donucení, aledobrovolnì, jak to Bùh �ádá, nez  nízké zi�tnosti, ale s horlivouochotou, ne jako páni nad tìmi,kdo jsou vám svìøeni, ale buïtejim pøíkladem. Kdy� pak se uká�enejvy��í pastýø, dostane se vámnevadnoucího vavøínu slávy.(1Pt 5,2-4)Jako �ena, které se svìøuje spoustalidí, musím nìco øíci vám, drazí pastýøi.I kdybyste vytvoøili dokonalou strukturuv církvi, i kdybyste zorganizovali tynejlep�í domácí skupiny a na místavedoucích skupin postavili slu�ebníkyjako byl Filip nebo �tìpán, vìøte, �ev �ivotì va�ich oveèek mohou pøijít taktì�ké èasy, �e budou potøebovat mluvits vámi, a nikdo jiný ne� èlovìk to nena-hradí. Bìda pak pastýøi, který takovouoveèku pøeslechne, ode�ene, nebonevyhledá.Na druhou stranu nám oveèkámmusím øíci, �e v dobì, kdy vùbec ne-umíme �ít semknuté vztahy, vzájemnìsi odpou�tìt, milovat se za v�ech okol-ností, nést bøemena jedni druhých,jsme sobeètí, chamtiví a neposlouchá-me zku�enosti star�ích, je velmi tì�kébýt pastýøem. Mnoho pastýøù klopýtneprávì na tom, �e nedostatek na�í pøiro-zené úcty zdola si zaène podvìdomìvynucovat autoritáøstvím, které se mù�ezvrhnout a� v malé diktátorství. Alev�dycky v ka�dé církvi toto jsou spoje-né nádoby, proto�e v�ichni jsme znovu-zrozeni, v�ichni máme Ducha svatého,v�ichni máme jedno Písmo a v�ichniv zásadì víme, co máme dìlat.Kdo z vás chce být prvním, staò seslu�ebníkem v�ech. Svého bratra mìjza pøednìj�ího sama sebe. Co nechce�,aby ti jiní èinili, neèiò ty jim.Pán Je�í� si pøijde pro nevìstu, prooveèky, pro p�enici. Odvrhne nevìstku,kozly a koukol. Buï p�enicí.- Marika Frydrychová -dokonèení  pøí�tì 
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NACHÁZÍ SE CÍRKEVV KRIZI ?Spoleènost, v ní� �ijeme, prodìlalav nedávné dobì velké zmìny. Nejednáse jen o zmìny politické a spoleèenské,ale i o zmìny duchovní. Také církevprodìlala mnoho zmìn. Leckdy jsouk dobrému, nìkdy spí� ke �kodì. Velmièasto se sbory a církve zmìnám zubynehty brání. Vzniká tak napìtí mezitìmi, kdo zmìny �ádají, a tìmi, kdotvrdo�íjnì obhajují staré poøádky. Církevse tak dostává do krize. Zamysleme senad ní z nìkolika úhlù pohledu:Pøedev�ím se tøeba si uvìdomit, coje vlastnì církev? Je to spoleèenstvívìøících, lidí, kteøí byli Kristem pøijati aznovuzrodili se z Ducha. Tito vìøící,znovuzrození lidé tvoøí dohromadycírkev. Z biblického pohledu církev toti�není tvoøena denominacemi a hnutími,ale jednotlivci, kteøí navázali prostøed-nictvím Je�í�e Krista osobní vztahk  Bohu. Tito jednotlivci tvoøí místníspoleèenství vìøících - sbory. �e se dìlípodle svých pohledù na urèité historic-ké a biblické otázky na katolíky, pravo-slavné, evangelíky èi baptisty, to je fakt,který je tøeba respektovat, ale který bynemìl zastøít biblický pohled na církevjako na spoleèenství Kristových násle-dovníkù bez rozdílu nábo�enskýchkoøenù, pohlaví, ras, vzdìlání a sociální-ho postavení.Vnímáme tak ale církev i my? Obá-vám se, �e málokdy. Pøedev�ím myjsme ve svých pohledech zcela v zajetídenominaèního pojetí. Církev se podlenás skládá z rùzných denominací. Zdevzniká problém hned zpoèátku: co kdy�do nìjaké denominace patøí lidé, kteøíKrista nikdy osobnì nepoznali, lidéneobrácení? Je to je�tì církev? Tatootázka má své koøeny v teologii - zále�ína tom, jak kdo církev bere. Nìkdobere církev jako spoleèenství tìch, kteøíbyli jako dìti do církve pokøtìni. Potomteoreticky tito neobrácení lidé do církvepatøí. Ka�dý biblicky orientovaný èlovìk

ale ví, �e bez osobního vztahu s Bohemnení èlovìk køes�anem, nemù�e tedypatøit do církve Kristovy. Denominaèníproblém tedy s sebou nese pøedev�ímotázku køes�anské toto�nosti: jsem, èinejsem Kristùv?Druhý problém denominaèního pojetícírkve je v dìlení na "my" a "oni". Jsouna�e sbory a farnosti a jejich sbory afarnosti. Bible ale zná pouze Kristovysbory. Ono "na�e" sbory není tak ne-vinné. Nejde jen o vìdomí pøíslu�nostik  nìèemu, do èeho "oni" nepatøí, alejde i o postoj, �e to "na�e" je to nejlep�ía jediné správné. Tak se snadno stane,�e v "na�ich" sborech pøestaneme mítna prvním místì zájem o Bo�í nároky azaèneme sbory budovat podle toho, jakse nám vidí nejlépe. Do církve se takdostává èlovìèina. Je-li ve støeduzájmu církve èlovìk, dìlá se v�e pro to,aby byly uspokojeny jeho potøeby. Naprvním místì jsou to potøeby nábo�en-ské. Lidé naprosto pøirozenì tou�í ponábo�enství. Nábo�enství není vztah sBohem, jsou to projevy, které podzáminkou slu�by Bohu vyvy�ují lidskékonání, lidské zásluhy. Uveïme pøíklad:Modlitba mù�e být projevem hlubokéhoa niterného vztahu s Bohem, ale mù�ebýt i nábo�enským úkonem slou�ícímpouze k uspokojení lidské pýchy. Vzpo-meòme na modlitby farizeù, které kriti-zuje Pán Je�í� - jejich cílem bylo lidskéuznání, dosa�ení vìt�í popularity amo�ná také snaha získat si Bo�í pøízeò.Dostane-li se do centra pozornostiv  církvi èlovìk, pøizpùsobuje se jehovkusu prùbìh bohoslu�eb. Bohoslu�bypak probíhají podle toho, co se líbívìt�inì, ani� se pøíli� bere v úvahu, cok tomu øíká Bible.Èlovìk se svými zájmy ovlivòujei  �ivot a zamìøení toho kterého spole-èenství. Køes�anùm hrozí jedno velkénebezpeèí. Skuteènost, �e uvìøili, je dojisté míry vyèlenila z bì�né spoleènosti.Zvlá�tì v døívìj�ích dobách to køes�a-nùm dávala socialistická spoleènostvelmi dùraznì najevo. "Mìjte si svouvíru, ale realizujte se ve svých kostelích
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a modlitebnách a neovlivòujte svéokolí." A tak se køes�ané zamìøili pøede-v�ím na sebe, své bohoslu�by a svéaktivity a pøestali konat to, èím je povì-øil jejich Pán: hlásat lidem evangelium.Dùsledek je katastrofální: mnohé sboryvymírají a zanikají. Jak církev reaguje?Asi bychom èekali pokání, prosbuo odpu�tìní, �e jsme Bo�í zájmy neháji-li, �e jsme ignorovali Bo�í pøíkazy.Èekali bychom prosby o o�ivení, pros-by o  nové vyslání. A také aktivitu - tenzbytek vìøících by mìl zaèít znovuzji��ovat, co je vlastnì pøedmìtem víry,co je evangelium a hlavnì - jak je øícidne�nímu èlovìku? A pak by mìlalogicky pøijít nová misijní vlna. Místotoho sledujeme alibistické obhajovánítoho, �e to dìláme dobøe, �e jsme tov�dy dìlali dobøe, �e je to vlastnì dob-øe, �e je nás málo, �e dùle�itá je kvalita,ne kvantita - a proto�e tou kvalitoujsme my, my vìrní, poslu�ní a pokorní,je církev v na�í zemi tou nejkvalitnìj�í anejkrásnìj�í církví na celém svìtì. �evymírá? �e v ní chybí mladí lidé? �eneumí odpovìdìt na otázky dne�nídoby? �e je studená a strnulá? Ó, tonejen �e není �ádná chyba, ale naopakje to dùkaz její pravosti a na�í vìrnosti.Dovolte mi, abych se proti tomudùraznì postavil: NE, tato církev jev  krizi. Je to církev líná, nevìrná apokrytecká. Církev, která èernou vydá-vá za bílou, která l�e Bohu i sobì. Je tocírkev vymírající. �el, velmi èasto kriti-zující v�echny, kteøí cokoli dìlají, vylu-èující kohokoli, kdo pøichází s  nìjakouaktivitou, nebo novou my�lenkou."Nechte nás - my chceme svùj klid."Tato slova øíkají ti vìrní a osvìdèenív�em, kteøí pøicházejí s jakýmkoli pohy-bem a �ivotem. To je pøíznak hlubokékrize. My, lidé, já, èlovìk, chci svùj klid.Já chci svùj klid a pøitom budu Kristachválit, dìkovat mu za jeho dílo nakøí�i, budu kázat o tom, jak musíme býtposlu�ní, jak musíme kráèet za Pánem.Jen se bojím, �e v tom pøípadì není u�tím pánem Kristus.- Petr Vaïura -

LIBERALISMUS versusHISTORICKÉKØES�ANSTVÍSedm zásadních doktrín, v nich�byli mnozí svedeni  I. Dva pohledy na høíchLiberalismus: Høích je dùsledkemtoho, �e èlovìk není schopen �ít tak,aby plnì vyu�il v�ech svých schopnostía mo�ností, a to díky své nevìdomostièi lhostejnosti. Ov�em jak se vyvíjí,postupnì se nauèí zbavovat se jhahøíchu. Høích je z velké èásti zpùsobenprostøedím, a tak je èlovìku pøipisovánajen nepatrná morální zodpovìdnost.Historické køes�anství: Høích je vesvé podstatì vzpoura proti Bohu aneposlu�nost Jeho zákonù  (Sk17:30,31). Pøinesl s sebou zkázu celéhosvìta  (Øím. 3:9-20) a pronikl do v�echoblastí spoleènosti a do v�ech fázívývoje osobnosti ka�dého jedince (Øím.1:28; Ef. 2:1-3), a proto èlovìk sámo sobì není schopen Boha poznatnebo plnit Jeho vùli (Jan 14:6; Ef. 2:12). II. Dvì cesty ke spaseníLiberalismus: Spasení lze dosáh-nout lidským úsilím a dobrým cha-rakterem . Pokud èlovìk �ije podle�zlatého pravidla� a sna�í se dìlat, comù�e, milostivý Bùh nemù�e jinak, ne�pøehlí�et jeho chyby a odmìnit touhujednat dobøe. A jestli existuje nìjaképotom, není tøeba se obávat.Historické køes�anství: Spasenínelze dosáhnout lidským úsilím, alevýhradnì Bo�í milostí  (Ef. 2:8,9; Gal.2:16). Bùh pøipravil zpùsob (Ef. 2:6-10),jak mù�e být èlovìk zachránìn pøedtrestem (Øím. 6:23; Kol. 2:14,15), mocíhøíchu (Kol. 1:13; Gal. 2:20) a nakonecpøed jeho pøítomností (I Jan 3:2; Fp.3:21). To se dìje Bo�ím vyvolením (Jan15,16), skrze víru v Je�í�e Krista a Jehospasitelné dílo (Ef. 1:7; Zj.1:5).III. Dva výklady køí�eLiberalismus: Je�í�ova smrt mù�ebýt vykládána rùznì , jako jednaz  velkých tragédií historie, kdy jedna
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z nejvìt�ích postav svìta, èlovìk, kterýo hodnì pøedbìhl svou dobu, byl ne-právem odsouzen k smrti. Také je mo�-né ji pokládat za zjevení èi projev velikéBo�í lásky k èlovìku, síly morální integ-rity, nebo projevené zka�enosti lidskéhosrdce, anebo hoøkosti nespoutanéhohøíchu.Historické køes�anství: Smrt Je�í�eKrista na køí�i byla souèástí Bo�íhopøedurèeného plánu  (Gal. 4:3-5; Ef.1:4,5), ve kterém se Bo�í Syn stal smí-øením za høích (I Jan. 2:2; Øím. 3:24) azaplatil svým vlastním �ivotem trest,který Bo�í spravedlnost po�aduje odka�dého høí�níka - smrt (II Kor. 5:18-21;I Pt. 2:24). Jen pokud bylo èlovìkudáno Bohem (Øím. 10,20; Jan 6,44),èlovìk uzná, pøijme a obdr�í odpu�tìnív�ech høíchù a smíøení s Bohem (Sk4:12). IV. Dva pohledy na Je�í�e KristaLiberalismus: Je�í� byl dobrý èlo-vìk, pravdìpodobnì nejlep�í, jaký kdy�il. Dal nám nádherný pøíklad, jak má-me a mù�eme �ít, pokud se dostateènìsna�íme. Nicménì aèkoli Jeho �ivot bylpøíkladný a pravdìpodobnì bez høíchu,byl stejnì jako Jeho názory pouzeproduktem své doby. Vìt�ina Jehouèení u� tedy nemá praktický význam,nato� aby byla pro nás závazná.Historické køes�anství: Je�í� Kristusje vìèný a jednorozený Bo�í Syn ,který je vìèný a byl od poèátku (Jan1:1,2; 8:58), pøi�el na svìt nadpøiroze-ným zpùsobem, narozením z Panny(Mat 1:20), a pøebýval na zemi jako Bùhmezi lidmi. Zjevil na sobì nejen Bo�ísvatost a lásku (Jan 14:9) i mo�nosti�ivota plnì poddaného Bohu (Jan 4:34),ale také zemøel jako Bùh, a znovustvoøilsvùj lid ve Svùj slavný obraz (II Kor.5:17,21).V. Dva pøístupy k víøe v KristaLiberalismus: Víra v Je�í�e je pøijetí�Je�í�ových zásad a Jeho uèení�jako nejlep�ího souèasného morální-ho kodexu a jako normy , podle kterése ti, co se nazývají Jeho uèedníky,sna�í øídit svùj �ivot a �ít podle ní.

Historické køes�anství: Lidský aktuvìøení v Krista je ze svrchovanéBo�í vùle  (Øím. 9:15,16), tehdy høí�níkuzná svoji bezmocnost a v pokornévdìènosti pøijme (I Jan 5:12,13) zá-stupnou obì� Je�í�e Krista . Potézaène �ít nový �ivot (Øím. 8:2,5,9,11)v  moci Ducha svatého (Gal. 5:16,25;I Jan 3:24) a pova�uje Boha za Pána astvoøitele svého nového spravedlivého�ivota (Ef. 2:10).VI. Dva pohledy na PísmoLiberalismus: Bible je sbírka písem-ností, která pøedstavuje nejlep�í lidskéúsilí a hledání Boha. Vìt�ina u� je zas-taralá a pro nás bez u�itku, nebo do-konce vylo�enì �kodlivá. Inteligentníèlovìk si tedy z nich vybírá my�lenky,které pova�uje za u�iteèné a které pronìj mají praktickou hodnotu, a sna�í seje aplikovat do svého �ivota, jak dovolípøíle�itost.Historické køes�anství: Celek Písmaobsa�ený ve Starém a Novém zákonìje bezchybné a smìrodatné Bo�í zjeve-ní pro èlovìka (II Tim. 3:16, II Pet.1:21),ve kterém Bùh zjevuje sám sebe (Jan14:9,10; Øím. 1:17), své po�adavky naèlovìka (Mich. 6:8; Øím. 1:16, 17; I Pet.1:15, 16) a jedinou cestu, jak je mo�nétyto po�adavky splnit, tedy skrze víruv Je�í�e Krista, jedinou cestu spasení(Jan 14:6), je� je podmínìna znovuzro-zením, které je od Boha (I Pet 1:23, Ko3:1).VII. Dvì nadìje do budoucnaLiberalismus: Nadìje svìta spoèíváv  postupném vývoji lidské rasy a zlep-�ení stavu svìta tím, �e lidé si budouèím dál tím více uvìdomovat nutnostuvádìt ve skuteènost uèení Je�í�eKrista ve v�ech oblastech lidského�ivota. Otázka nesmrtelnosti du�e aexistence nebe a pekla jsou vìci,o  kterých zatím nevíme nic jistì, ale ti,kdo se ze v�ech sil sna�í, by se dobudoucna mìli dívat s klidem a dùvìroua oèekávat to nejlep�í jak pro sebe, takpro své pøátele.Historické køes�anství: Nadìje svìtaspoèívá v tom, �e Je�í� Kristus opìt
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pøijde jako Pán vesmíru a dovr�í svévykupitelské dílo (I Kor. 15:51-54; I Tes.4:15-17) vykoupením tìl svého lidu (Fp.3:20,21; Øím 8:23) a koneèným znièe-ním høíchu (Zj. 20:10-14). V ten denbude Bùh soudit ka�dého èlovìka aurèí mu jeho vìèný údìl (Zj. 20:11-15;22:4,5,12).Pøi natolik struèném probírání tìchtodvou názorových proudù jsme si vìdo-mi, jak mnoho muselo být opomenuto.Hlavnì bychom mìli mít na pamìti to,�e takzvaný liberální pohled na køes�an-ství je ve své podstatì velice variabilní,nemá �ádné dané normy a stává secele zále�itostí osobního názoru ka�dé-ho jednotlivce.Historický, pùvodní pohled pocházíz  Písma samotného, z Bo�ího slova.Pokud je popøena autorita tohoto zjeve-ní, okam�itì se zbortí základ a jistotana�í víry, proto�e ne Bo�í slovo, alesoukromý názor høí�né lidské myslirozhoduje o tom, èemu je tøeba vìøit.Toté� platí pro v�ech sedm vý�euvedených bodù, které více èi ménìstojí i padají jeden s druhým. Pokud jepopøena doktrína o høíchu, okam�itìpøestává být nutná smrt Bo�ího Syna,proto�e høích pøestane být nejen nepøe-konatelnou bariérou na cestì èlovìkak Bohu, ale i pøíèinou pádu lidské pøiro-zenosti a z toho vyplývající skuteènosti,�e èlovìk se stal �mrtvým� a bezmoc-ným.Pokud se smrt Pána Je�í�e stanezbyteènou, nadpøirozené prvky v Jehoosobì, �ivotì a vzkøí�ení ztrácí svoudùle�itost a s nimi se i Jeho Bo�stvístane otázkou, kterou je mo�no pøipus-tit anebo popøít, jak se komu zdá správ-né. V této souvislosti Øímanùm 3:25,26ukazuje absolutní nezbytnost smrtiJe�í�e Krista pro ospravedlnìní a potvr-zení Bo�ího charakteru a Jeho sprave-dlnosti. Neexistovala jiná mo�nost, jakby mohl zároveò �být spravedlivý aospravedlòovat� vyvolené høí�níky, kteøíporu�ili Jeho svaté zákony. Kristova smrt byla nezbytná taképroto, aby Bùh prokázal, ��e byl spra-

vedlivý, kdy� ji� døíve trpìlivì promíjelhøíchy� (Øím. 3:25). Smluvní zákonvy�aduje za høíchy tì�ké tresty. �Zemøeta du�e, která høe�í� (Ezech. 18:4). AleBùh ve své milosti vyvolené z Izraeleu�etøil pøed trestem, který jim nále�el.Pøijímal obìti zvíøat jako doèasné opat-øení, oèekávaje onu budoucí velkouobì�. Pánova slova �nedomnívejte se,�e jsem pøi�el zru�it Zákon nebo Proro-ky; nepøi�el jsem zru�it, ale naplnit�(Mat. 5:17) znamenají, �e nepøi�el jenproto, aby udr�el samotný Zákon jakodokonalý pøíklad, ale také, aby zaplatilcenu místo Izraele. Vylévání krve ne-spoèetného mno�ství zabitých zvíøat ajejich obìtování na nádvoøí stánkua  chrámu nemohlo oèistit svìdomítìch, co obìtovali (�d. 9:13,14; 10:2).Tyto obìti byly pouze doèasným opat-øením, které ukazovalo na budoucídokonalou obì�, která bude platit �jed-nou prov�dy�. Pánova smrt byla zapla-cením plné vý�e trestu za Izraelovoporu�ení Zákona. Teprve poté, co bylZákon takto �naplnìn�, mohla býtotevøena cesta k vyplnìní slavnýchproroctví slibující vykoupení a duchovníuzdravení.Na osobì Pána Je�í�e Krista plnìzávisí interpretace køí�e. Pokud Je�í�nebyl vìèný Bo�í Syn, dokonalý Bùh adokonalý èlovìk, doktrína o Jeho zá-stupné smrti na místì høí�níkù je opráv-nìnì kritizována jako absurdní nespra-vedlnost. Není spravedlivé, aby nìkdozemøel místo høí�níka, nato� aby jedennevinný èlovìk zemøel místo mnohaviníkù. Je to samotný Bùh, který jakoBùh trpìl, aby uspokojil nároky svýchvlastních spravedlivých zákonù, a kterýjediný mù�e, ani� by byla poru�enaspravedlnost, zaujmout místo høí�níkùa  podstoupit trest, jen� by jinak pøipadljim.Pokud tedy køí� není opatøení Bo�ímilosti pro høí�ného èlovìka, kterýmjediným lze dosáhnout odpu�tìní, novépøirozenosti a vìèného �ivota, nýbr� jepova�ován za tragickou smrt dobréhoèlovìka, který pøedbìhl svou dobu,
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jediným prostøedkem ke spasení jepotom lidská povaha a dobré skutky.Ve�kerá nadìje lidstva pak spoèívá vevývoji a v nadìji, k èemu se doberemeve vzdálené budoucnosti. Neexistujeabsolutnì �ádná záruka koneènéhovítìzství dobra nad zlem a vymýcení zlaz celého svìta. Osud jednotlivce sestává pøedmìtem je�tì vìt�í nejistotya  pouhých dohadù.Historická víra Církve, jak o ní mluvíPísmo, je jasná, logická a její zárukou jeBo�í charakter. Jedinì v Bibli mù�emenajít záruky a jistotu a jen v ní najdemenadìji pro Církev i pro lidstvo.T. Stanley Soltau, Vysílání �Zpìt k Bibli�,Lincoln, Nebraska; pøelo�ila - MaS -
O RESPEKTOVÁNÍDRUHÝCHO prázdninách jsme si vyjeli doslovenských hor. S krosnami na zádechjsme pro�li èást støedního Slovenska,turisticky málo objevenou oblast, kdena jednoho náv�tìvníka pøipadne nìko-lik medvìdù. Spali jsme v zaèouzenýchchý�ích a v noci jsme poslouchali my�i,jak pøehrabují na�e zavazadla a hledajísýr. Pro mnohé z nás to bylo ponìkudnároèné, poèasí se zhor�ovalo den zedne stejnì jako vztahy v pomìrnì velkéskupinì deseti lidí. Proto�e vìt�inaz nás byla vìøících, dohodli jsme se, �ezaèneme den spoleènou modlitbou aèetbou èásti Písma. Podobnì jsmechtìli trávit i veèer. Pouze Tomá�ovi senechtìlo pøizpùsobit se ostatním. Jed-nou ráno jsme si chtìli zazpívat spoleè-nou píseò, Tomá� se prostì zvedl aprovokativnì ode�el. Mìl jsem mu to zazlé a celý den jsem nebyl schopen semu podívat do oèí. Pøi�el za mnou aomluvil se mi. Mluvili jsme o tom, copro�ívá a proè se tak chová. Uzavøelijsme pøímìøí. O dva dny pozdìji serozpr�elo a na krajinu padla hustá mlha.Pøed námi byl prudký výstup na hlavníhøeben. Tomá� byl první, kdo zùstal podhorami a odjel zpátky do Èech. "Mám

u� mokré boty," vymlouval se. "A ne-mám na vás náladu", dodával jsemv  duchu za nìj. Tomá� odjel i pøesuzavøené pøímìøí. Necítil se prostì mezinámi svobodnì.I kdy� na svìtì �ijí miliardy lidí,zùstávají tito lidé jednotlivci, osobnost-mi, individualitami. Ka�dý je originál.Èlovìk se podobá volnì rostoucímsolitérním dubùm na rozlehlých loukáchanglických parkù. Èlovìk není vyèísli-telný poètem metrù krychlových jakodøevo z bì�ného porostu urèenéhok  vykácení. Ka�dý jedinec má køídlak  létání, ne proto, aby mu je nìkdovzápìtí o�kubal nebo pøistøihl. Je tov�dycky smutný pohled, pokud pozoru-jeme ptáka neschopného letu. Nehoda,nemoc nebo smrt z nìho sají �ivot.A  my lidé se vzájemnì pøipravujemeo  schopnost vzlétnout. Písmo neøíká:"Omezujte jedni druhé a dávejte pozor,aby vám nepøerostli pøes hlavu." Písmoøíká: "Jedni druhé za dùstojnìj�í mìjte."To znamená, �e bychom se mìli potká-vat jako létající bytosti bez obav, �evzdu�ný prostor bude pøetí�en, a �e bytudí� mohlo dojít k srá�ce letounù. Kdepanuje skuteèná svoboda, nemù�e dojítk leteckému ne�tìstí, proto�e pravásvoboda nikoho neomezuje ani neohro-�uje.Velmi èasto si nìkoho vytypujemepro na�e osobní cíle a ambice. Nebo sivytvoøíme o druhých lidech nesprávnépøedstavy a vkládáme do nich fale�nénadìje. Sna�íme se, aby ti druzí pos-tupnì pøistoupili na na�e po�adavky apøizpùsobili se nám. Je to manipulace,by� èasto jemná a nì�ná doprovázenásladkými úsmìvy. Zpoèátku se námdobøe daøí zmínìného èlovìka dr�etu sebe a vyvolat v nìm dojem, �e to, cochceme my, chce i on. Pak v�ak nadej-de okam�ik osamostatnìní. Zmanipulo-vaný èlovìk najednou vyletí z hnízdas  pocitem, �e vypadl z nepøíjemného�aláøe. Rozchod emancipovanéhos pìstounem se zpravidla neobejde bezhoøkosti a citového zranìní na oboustranách. nakonec v�ak není vyhnutí.

36  ZÁPAS O DU�I



Èlovìk musí jít sám. Byl tak i stvoøen.A� budete nìkdy v Øímì, nenechtesi ujít Sixtinskou kapli. Dobøe si pov�im-nìte Michelangelova Adama. Umìlecho zachytil nìkolik okam�ikù po stvoøe-ní. Jeho tváø i ruka vyjadøuje touhu poBohu, Stvoøitel se v�ak vzdaluje aAdama opou�tí. Souèástí �ivota je toti�samostatnost, odpovìdnost a svobod-né rozhodování. Tyto atributy Bùh daro-val èlovìku a neponechal si je ve svésprávì. Proto�e je Bùh pùvodcemi dárcem svobody, chce, abychom i myjej napodobovali v mezilidských vzta-zích tím, �e nebudeme brát lidem svo-bodu, soukromí i mo�nost volit mezi�ivotními alternativami.Kdy� jsem se vrátil z hor, uvìdomiljsem si, �e jsem se proti Tomá�oviprovinil. Nutil jsem ho k nìèemu, na conemìl náladu. A pøitom o nic ne�lo. Bylijsme na dovolené. Napsal jsem Tomá-�ovi dopis. Prosil jsem ho o to, aby-chom mohli i nadále zùstat pøáteli.- MSk. -
ZAÈNI U SEBETento nápis je vyryt na hrobce jed-noho biskupa (1100 n.l.) v kryptìWestminsterského opatství:Kdy� jsem byl mladý a svobodnýa  má fantazie neznala �ádné hranice,snil jsem, �e zmìním svìt. Jak jsemstárnul a moudøel, zji��oval jsem, �e sesvìt nezmìní, a tak jsem svùj zámìrtrochu omezil a rozhodl se zmìnit jensvou zemi.Ale, jak se zdálo, nedala se zmìnitani ta. Kdy� jsem dospìl ke sklonkusvého �ivota, podnikl jsem poslednízoufalý pokus a rozhodl se zmìnit ales-poò svou rodinu, své nejbli��í, ale ani tose mi bohu�el nepodaøilo.A teprve nyní jsem si na smrtelnémlo�i uvìdomil, �e kdybych nejdøív zmìnilsám sebe, �el bych pøíkladem své rodi-nì, která by se také zmìnila.Díky pomoci a povzbuzení své rodinybych dokázal zlep�it svou zemi a -

kdoví? - mo�ná bych dokázal zmìniti celý svìt. - Autor neznámý -Z knihy "Slepièí polévka pro du�i"
Y2KY2K, (dvoukilový rok) neboli jak sev  Americe øíká waj-tú-kej je témìøzaklínací formulka týkající se naprosté-ho kolapsu poèítaèù a nejrùznìj�íchèipù s pøíchodem roku 2000. Kdy� jsmepøijeli v únoru 1999 do Ameriky, hlavnídvì mediální témata byla Monika Le-winská a nadcházející poèítaèová kala-mita. Potom následovalo bombardovánív Jugoslávii.V médiích probíhaly zasvìcenéhovory a rady, jak se na tuto katastrofupøipravit. Nadcházející konec století,tisíciletí a mo�ný chaos hospodáøskéhoa politického poøádku vyvolává, ales-poò v Americe, témìø hysterii a paniku.Nejen mezi køes�any letí kni�ní fikcepsané na základì interpretace knihyZjevení do dne�ních dnù. Katastrofickýscénáø "køes�anství znalých" prognosti-kù toti� pøedvídá, �e zhroucení poèítaèùzpùsobí nepøedstavitelný zmatek, totál-ní rozpad ekonomie, hospodáøskéhopoøádku, násilí, a tak jen druhý pøíchodPána Je�í�e Krista zachrání køes�anypøed naprostou katastrofou. Na ostatníèeká sedm let velkého sou�ení.Ten, kdo tomuto blouznìní podlehl,musí sáhnout pìknì hluboko do kapsy.Nìkteøí køes�ané se na takovou situacipøipravují do té míry, �e chtìjí mít plnéstodoly, aby mohli �ít dobøe i dál,i  kdyby konec svìta je�tì nepøi�el.Panice podlehly snad desetitisíce,mo�ná statisíce dospìlých, pøedev�ímstar�ích Amerièanù. Mnozí vìøící jsounatolik seètìlí ve fikcích nejnovìj�íchbestsellerù, �e je postupnì pøijímají zaBo�í slovo. Oèekávají druhý pøíchodPána Je�í�e Krista v roce 2000 s tako-vou jistotou, jako mnoho "prorockých"skupin pøed nimi. Pøipravují se na konectisíciletí do v�ech detailù. Jedni prodá-
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vají své domy a kupují si pozemkyv Arizonì, na nì� mohou v nouzi pøijetsvým pojízdným rekreaèním vozidlem,které je uzpùsobené pro celoroèníobývání. Zapomínají, �e bez elektøinya  vody je Arizona nehostinná pou�� ajejich pojízdné domeèky by se promìni-ly v roz�havenou pec. Golfová høi�tì,která vidí na propagaèních materiálech,bez peèlivé péèe a vody zmizí za jednusezonu, ale moc reklamy, médií a su-gesce je nepøedstavitelná.Jak pøíprava na konec svìta probí-há? Co radí poradci, odborníci a ob-chodníci s lidskou hloupostí? Pøede-v�ím je tøeba si zakoupit su�ené potra-viny, nejlépe na tøi roky. Dále je tøebamít zásobu pitné vody na dlouhou dobu- nebude toti� elektøina a nepoteèe anivoda. Dále je nepøíjemné zùstat beztopení, tak�e je tøeba zakoupit sporák avelkou zásobu døeva nebo propanu. Jedobré mít motorovou pilu, generátor asolární lednièku. Ty jsou teï vyprodanésnad na rok dopøedu, takový je o nìzájem. Dále je dùle�ité si poøídit poøád-nou kulovnici, proto�e hladem a chao-sem zdivoèelí sousedé a davy se vydajína pochod, aby drancovali, plenili azískali pro své pøe�ití to, co jim budechybìt.Pro ty zámo�nìj�í nabízejí poradcikonce svìta dal�í dùle�ité slu�by. Pá-nové a dámy, pøipravte se - prasknouprachy, prasknou akcie, padnou cenydomù - jediné, co nikdy nepadlo, jezlato a støíbro. Nakupujte, dokud jsoupøíznivé ceny, a to hlavnì u nás. Mnohozámo�ných lidí tyto poradce uposle-chlo. Mají sice klidnìj�í spaní, ale pro-dìlali kalhoty. Bìhem posledních desetilet, kdy toto katastrofické poradenstvízaèalo vzkvétat, akciový trh vyrostlnejménì o 40%, ceny domù se v nì-kterých místech zdvojnásobily a støíbroa zlato? - to se za deset let nepohnulosmìrem nahoru, jak finanèní poradcipøedpovídali, ale spí�e smìrem dolù. Ti,kdo oèekávali hospodáøské zhrouceníAmeriky, jsou svìdky nejvìt�ího ekono-mického rozmachu a nejni��í neza-

mìstnanosti. A tak se v mnohých pøípa-dech naplnilo ono známé: kdo jen chvílistál, stojí opodál.Dùvìøiví investoøi vsadili na �patnéhokonì. Vìt�ina úèastníkù tìmto porad-cùm za jejich profesionální slu�by platínemalé poplatky, ale jen málokdo pøi-zná, jak �patné rady pøijímali. Majetnýchkøes�anù je mnohem ménì ne� tìchnemajetných, a tak je ticho po pì�inì.Jediný pozitivní výsledek poradenstvíkonce, který pronikl do køes�anskéhopovìdomí, je prastarý biblický princip,abychom nebyli nikomu nic dlu�ni, aleto v Americe neplatí. Amerièané jsouzadlu�eni neuvìøitelným zpùsobem.Mnozí ztratili kontrolu nad nezøízenýmutrácením a hromadìním harampádí.Pøed nedávnem jsem èetla, �e Ameri-èan vydìlá bìhem svého produktivníhovìku asi jeden milion dolarù. Pøesto jevìt�ina Amerièanù vzdálena jen dvìvýplaty od bankrotu. Pouze 4 % obèa-nù nemá dluhy. Není nic neobvyklého,�e rodiny mají jen na kreditních kartácha� 80 tisíc dolarù dluhù. To znamená, �emìsíènì splácejí pouze úroky a dál setopí v dluzích. Proto existují firmy, kterédluhy konsolidují a udìlají z nich jedenvelký dluh. Potom dohlí�ejí na to, samo-zøejmì za dal�í poplatek, �e dlu�nícialespoò nìco splácí. V zadlu�ené spo-leènosti nezále�í na tom, kdo kolikvydìlá, proto�e být v roli zadlu�enéhoboháèe nebo naprostého chudáka jevlastnì stejné. Chudák aspoò nemávìøitele. Potom platí, �e i kdyby èlovìkvydìlával stokrát tolik, pokud staèívydìlané peníze pro�ustrovat, jev  mínusu. Bo�í slovo je ohlednì osob-ních financí naprosto zøetelné:Nikomu nebuïte nic dlu�ni, ne�abyste se navzájem milovali, nebo�ten, kdo miluje druhého, naplnilzákon. (Ø 13,8)Ekonomická prosperita, plná zamìstna-nost, obchody nabité zbo�ím, neuvìøi-telné slevy, reklama, dech beroucí�ivotní úroveò i tempo roztoèilo kolotoèmaterialismu, z nìho� jen málokdodoká�e vystoupit. Hlava se toèí ka�dé-

38  ZÁPAS O DU�I



mu, kdo podlehl americkému zpùsobu�ivota. Jak výsti�ná jsou slova Bo�íhopodobenství o mu�i, jemu� se urodilabohatá úroda a on si pak nejen v srdciøekl:Tohle udìlám: Zboøím stodoly,postavím vìt�í a tam shromá�dímv�echno své obilí i ostatní zásobya øeknu si: "Teï má� velké zásobyna mnoho let; klidnì si �ij, jez, pij,buï veselé mysli." Ale Bùh muøekl: "Blázne! Je�tì této noci sivy�ádají tvoji du�i, a èí bude to, cojsi nashromá�dil?" Tak je to s tím,kdo si hromadí poklady a neníbohatý pøed Bohem. Svým uèední-kùm øekl: "Proto vám pravím:Nemìjte starost o �ivot, co budetejíst, ani o tìlo, co budete mít nasebe. �ivot je v�dycky víc ne�pokrm a tìlo ne� odìv."(Lk 12,18- 23)Do konce roku zbývá je�tì nìkolikmìsícù. Èas letí a lidé se pøipravují nakonec roku trojím zpùsobem. Jedni sibudují zásoby a bezpeèí, druzí se øídíheslem - po nás potopa. Pokud mohou,zvìt�ují své dluhy na maximum v nadì-ji, �e díky poèítaèovému zmatení abankovnímu zhroucení z nich nikdodluhy nevymù�e. Jedni oèekávají druhýpøíchod Pána Je�í�e ka�dým dnem,druzí o Bo�ích vìcech nechtìjí anisly�et. Tøetí  èást  obyvatel  pova�ujecelý humbuk za nesmysl a planý po-plach.Pøedná�ky a semináøe na téma Y2Kbudou probíhat asi jen do konce roku.Jeden takový semináø jsme nav�tívili vePhoenixu v Arizonì. Hostem veèera bylpolicejní velitel, který má za normálníchokolností na starost bombovou jednot-ku, která pro�etøuje a zasahuje bìhemjakéhokoliv ohro�ení. Navíc koordinujeY2K opatøení, která mají zajistit hladkýchod policejních slu�eb, poøádku abezpeènost obèanù. Tato funkce jefederálnì a státnì koordinovaná, spo-leènì s po�árníky a záchrannými slu�-bami.

Policejní opatøení týkající se poèíta-èové katastrofy jsou alespoò ve Phoe-nixu jak se zdá pod kontrolou. Ti, kte-rých se Y2K skuteènì týká, testujípoèítaèové sítì a zatím vìt�ina obstála.Provìrky probíhají po celé Americe. NaInternetu je na toto téma asi 3 000stránek informací.Mìsto Phoenix je dnes 6. nejvìt�ímìsto v Americe a má pøipraveno sy-stém opatøení. Nikdo nebere základníopatøení na lehkou váhu. Odpovìdnípracovníci testují øídící systémy, abynedo�lo k výpadku elektrického prou-du, aby nebyla pøeru�ena dodávkavody, aby nebyl zmaten dopravní sy-stém atd. Jednotlivé slo�ky provìøujív�echny mo�né slu�by a poèítaèovímachøi mají do konce roku plné rucepráce. Aerolinie testují poèítaèové sy-stémy. Navádìcí systémy na leti�ti vePhoenixu jsou prý natolik zastaralé, �enepou�ívají mikroèipy, ale staré lam-povky, tak�e nebudou padat ani letadla.Policie oèekává mohutné oslavypøíchodu Nového roku místo koncesvìta a katastrofy. Oèekává se, �e tobude nejvìt�í "street party". Pøipravujese obrovský ohòostroj. Nejménì 350tisíc lidí bude oslavovat v ulicích.V�echny policejní a hasièské slo�kybudou mít plnou pohotovost, aby zajis-tily poøádek a v�ichni se tì�í na oslavy.Èervený køí� vydal standardní smìr-nice, které doporuèují obèanùm, abymìli doma základní zásoby, stejnì jakokdy� jsou pøipraveni na pøírodní kata-strofy, a� je jedná o tornáda, èi zemìtøe-sení. A tím celé pøípravy okolo Y2Kkonèí. S Novým rokem také skonèí øadapodnikatelù, proto�e nikdo nebudenakupovat roèní zásoby su�enýchpotravin a jiné nezbytnosti.Poèítaèová katastrofa skonèí a køes-�ané, kteøí pou�ívali Y2K coby evangeli-zaèní metodu asi na svá slova radìjizapomenou. S nejvìt�í pravdìpodob-ností se stáhnou do svého svìta no-vých interpretací. Nejsou první aniposlední, kdo podlehli "chiliasmu".
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O dobì druhého pøíchodu nikdo nevía je bláhové se pou�tìt do spekulací,které svìdèí o køes�anské nevìdomosti.Èas, který nám Bùh urèil, máme vyu�í-vat pro Bo�í slávu, nikoliv pro lidskoupo�etilost. Nepromarnìme èas, který jeurèen k tomu, abychom hlásali Bo�íslovo a svìdèili o Stvoøiteli, Spasitelia Spáse, kterou nám Bo�í Písmo nabízí.- kas -
Z INTERNETU:Dobrý den, Pavle a Kláro,jmenuji se Jakub a je mi dneskapøesnì 11 týdnù a 1 den. Je�tì neumímmoc mluvit, ale to, co si myslím, Vámalespoò napí�i.Po svìtì u� jsem se trochu poroz-hlédl a vidìl spoustu lidí. Nìkdo z nichmi kromì pozornosti nadìlil i rýmu,a  tak teï s ní vedu jeden ze svýchprvních �ivotních zápasù.Má to ale i své výhody: pan doktormamince øekl, �e mì má hodnì chovat,abych se brzy vyléèil, a ta si to vzalak  srdci. Je to moc prima, nechat senosit. A co� teprv, kdy� to sly�ely ba-bièky. Teï jsem právì u babièky Lídy -jak maminka øíká: na venkovì - a u�í-vám si mimo èerstvého vzduchu taképrvních jarních paprskù (to znamená, �eu� nemusím mít v koèárku ten chlupatýteplý pytel).Taky je tady strejda, který kdy� sezrovna nemusí uèit, tak mì vezmek poèítaèi a ukazuje mi, co v�echno sena nìm dá dìlat.Maminka je tu vedle nás a ète "Vá�"Zápas o du�i. Øíká, �e je to veliké po-vzbuzení, kdy� si mù�e pøeèíst o tom,�e je normální být se mnou doma astarat se o mne (a samozøejmì takéo tatínka). Mimochodem tatínek Robertjde zítra na operaci kolena, a tak náspotom bude mít opravdu doma obadva.Prý Vám mám taky podìkovat i zaten dal�í èlánek - O vztazích ... - prý jeto stále horce aktuální téma, které je

snad nevyèerpatelné. Vlastnì je toka�dodenní boj - znovu a znovu serozhodovat, �e chci vztahy budovat, �ese chci uèit dávat, �e chci být stálek dispozici a slou�it svému okolí, mítcitlivost k potøebám druhých. A popøeètení tohoto Va�eho èlánku (tedy M.Frydrychové) se èlovìk hned cítí po-vzbuzen, kdy� vidí, �e to má smysl ataky jak na to. Díky za dodání odvahyk novým krokùm.U� se moc tì�ím na dal�í povídánío dìtech. Tøeba tam bude taky nìcoo mnì.Pøejeme Vám: já Jakub, maminkaJana, tatínek Robert, strejda Vláïa ababièka Lída, hodnì radosti a pokoje.- První list Jakubùv -
ALFAMilá sestro Steigerová,reaguji tímto na Vá� èlánek v èasopi-se ZOD è. 59 nazvaný "Abeceda ALFAkurzù" . V souèasné dobì vykonávámcivilní vojenskou slu�bu v Køes�anskémisijní spoleènosti, která je koordináto-rem kurzù Alfa pro Èeskou republiku -a v rámci civilní pracovní náplnì jsemtaké pøelo�il do èe�tiny dvì publikacek  tìmto kurzùm. Pøesto tento dopispí�u jako soukromá osoba ("normálnínezávislý èlovìk") a byl bych nerad,kdyby se cokoli z ní�e uvedeného nìjakspojovalo s KMS (nic z uvedenéhonechce mít a nemá �ádnou souvislosts "názorem KMS" ) .Nejsem fanatickým zastáncem tìch-to kurzù a vùbec je nepokládám zanìjaké "dokonalé koneèné øe�ení".Mám za to, �e napøíklad nìkteréz "principù Alfa" by se daly kategorickyoznaèit za nepravdivé, tak, jak jsouv "praxi Alfa" chápány. Napøíklad tvrze-ním, �e "zvìstování evangelia je pro-ces", se má (pokud tomu dobøe rozu-mím) v rámci kurzù na mysli to (pokudto pøe�enu), �e stav èlovìka se dávyjádøit �kálou od -10 do +10, kde nabodì -10 stojí masový vrah, který zná-
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silní ka�dé druhé dítì, které potká naulici, na bodì 0 èlovìk, který se obracíke Kristu a na bìdì +10 beze zbytkuvydaný Kristùv slu�ebník. Pøitom bì-hem kurzù Alfa se nìkdo "posune"z bodu -10 do bodu -5, pak do bodu -1a pak tøeba odejde, nebo se potomnìkdy posune do bodu +3 (hurá) a pakse zapojí do místního sboru, kde pokra-èuje jeho rùst dál. Mám za to, �e Bùhnemá zapotøebí lidi postupnì k sobìnìjak blí�it, ale pøijímá je takové, jakéjsou, jak masové vrahy (-10), tak"docela fajn lidi" (-1). Dalo by se psáto mnoha dal�ích aspektech, ale to byse mùj dopis zbyteènì natáhnul aztratila by se my�lenka. Vùbec Vámnemám za zlé, �e jsou Vám kurzy Alfanesympatické, a nedivil bych se, kdy-byste prostøednictvím nièeho takovéhoKrista nepøijala (já asi taky ne - tedapokud by Bùh nechtìl ).Pí�u Vám proto, �e jsem pøes v�ech-ny nedostatky myslím, �e Bùh kurzyAlfa pou�ívá - a �e se obèas stane, �e(se) prostøednictvím nich "vyprodukuje"skuteèné Bo�í dítì. �ádná "rychlo-kva�ka". Bùh rychlokva�ky nedìlá.Pokud jste rychlokva�kami myslela to,�e to NEjsou køes�ané, jenom si too sobì myslí, proto�e jim to nìkdo øekl,a myslí si to proto, �e si myslí, �e toznamená nìco jiného ne� ve skuteè-nosti, mo�ná jste to mìla vyjádøit jasnì-ji. Pokud máte zájem, napi�te si onezredakcovaný rukopis (poèítaèopis)pøekladu knihy Telling Others - pí�e sev  ní o tom, "jak dìlat kurzy Alfa" (lichékapitoly), a v sudých kapitolách jsouuvedena svìdectví lidí, kterým kurzyAlfa pomohly k pøijetí Krista. To nejsourychlokva�ky. Mù�ete mít pochybnostio tom, �e se Bùh k nìèemu podobné-mu pøiznává, ale �ivoty tìch lidí seopravdu zmìnily. A ti lidé získali rùznézvlá�tní vìci (teï nemyslím mluvenív nìjakých jazycích), tøeba moc nadhøíchem, které se tì�ko shánìjí nìkdejinde. A nìkteøí z nich také pí�ou, �enemají pøíli�né iluze ohlednì "bezpro-blémovosti" �ivota s Bohem. Jenom

vìdí, �e u� na ty problémy nejsou sami.Víte, nechtìl bych, abyste se jednouve vìènosti setkala s nìjakým"Alfaproduktem", který by se Vás zep-tal: "Ty, Kláro, jak jsi to tenkrát myslelas tou rychlokva�kou?" - a aby Vámnemuselo být trapnì. Je pravda, �ekurzy Alfa vy�ly z "charismatickéhoprostøedí" - a podle toho to taky vypa-dá). Jsou to sourozenci, kteøí jsou mo�-ná "køehèí" ne� "my ostatní", ale jsou tona�i sourozenci a my je mù�eme mítrádi, pøijímat je (a obèas i nìco od nich)a usilovat (spoleènì) a zralost.Co se u�ivatelù kurzù týèe, nevímjak to vypadá zrovna teï, ale kdy� jsemmìl pøed èasem mo�nost mluvits  jedním vedoucím, vypadalo to (tadyv  Èechách) tak, �e na kurzy Alfa ne-chodí takoví ti typiètí "nevìøièi", alevìt�inou upøímnì hledající lidé, napøí-klad vystupující nebo u� vystoupiv�íjehovisté a podobnì. Lidé, kteøí nemajízájem, vìt�inou odejdou HODNÌ brzo -i v Anglii to vypadá tak, �e pokud nì-kdo nevìøí tomu, �e Je�í� byl skuteènáhistorická osobnost, dal�í lekce u� pronìj nemají smysl a pøestane chodit.Tohle jsem sly�el na národním semináøiAlfa loni v záøí od koordinátorù kurzùpro støední a východní Evropu - a doce-la to má logiku. Nic nebrání tomu, abyse ve tøetí lekci (Proè Je�í� zemøel?)èlovìk dozvìdìl plnou pravdu - a pøí�tìu� tøeba nikdo nepøi�el (kromì napros-tých flegmou�ù, kteøí chodí jenom kvùlitomu, �e dostanou zadarmo najíst).Nepøíjemné je to, �e se mù�e stát, �enìkdo "dìlá kurzy Alfa" a v nich si uèíco chce. Je demokracie - a tak i kdy� tove skuteènosti �ádné kurzy Alfa nejsou,mù�e to zkreslovat celý obrázek. Osob-nì u nás vím o jednom takovém"èerném" provozovateli na Moravì -nijak s námi nekomunikuje a nemù�emeza nìj ruèit. Mù�e uèit nìco, od èeho sekurzy Alfa zásadnì distancují - napøí-klad hnu�ovírácké "vìø, �e jsi uzdravený,i kdy� nejse�" - z èeho� pocházejímnohá zranìni, o kterých se zmiòujete,ale to nejsou kurzy Alfa.
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Závìrem bych Vám chtìl podìkovatza Va�i slu�bu - ZOD s èlánky protikurzùm Alfa je mnohem lep�í ne� �ádnýZOD! To, èemu vìøí (te/me), nikdynebude pøekonáno nebo nahrazenonièím "duchovnìj�ím" - myslím, �e 90% souèasných "vùdcù", kteøí si myslí,�e mají "vìt�í poznání" ne� tøeba Cha-rles Spurgeon, kecá, a tìch zbývajicích10 % si to nemyslí. Dotkly se mì tyrychlokva�ky, hlavnì kvùli tomu jsem tovlastnì celé napsal.S pøáním Bo�ího pokoje,- Karel B. -
NAPSALI JSTE NÁMMilí v Pánu Je�í�i,v prvé øadì dìkuji Bohu za to, �eVám v�em dává v�e potøebné k práci,kterou konáte k Jeho oslavì. V ka�démèasopise je mo�no èerpat sílu a pouèe-ní. Nejvíce si vá�ím èlánkù, které pro-bouzejí lidi z døímoty. Je to potøebné.K uva�ování o tom, jak se zmìnilomy�lení lidí za posledních 60 let ahlavnì v posledních deseti letech, mìpøivedl názor tìch, kteøí øíkají: "Ono tonení tak tragické." Ka�dý, kdo pøeèetlBibli dobøe ví, �e v�dy, kdy� to bylotragické, to vzal do svých rukou Bùhsám. Bylo z toho znièení Sodomy aGomory, potopa, pád Babylóna, totálnílikvidace Izraele v roce 72 n.l. a mnohéjiné. Nejsem pesimista, vìøím, �e u-pøímní køes�ané stále �ijí, ale jejich hlasv davu �enoucím se za �okem penìz amnohými svìtskými po�itky se ztrácí.Je to pøesnì podle Pøísloví 1:24, kdeMoudrost øíká: ...volala jsem a vy jsteodmítali, ruce jsem vztahovala, anikdo na to nedbal, ka�dé mé radìjste se vyhýbali, nedali jste na médomlouvání... Lidé se radìji �enoupodle toho, co jim na�eptává satan. Víc,víc, èastìji, rychleji, hluènìji, aby neby-lo mo�no sly�et volání du�e. Pro ty,které není v davu sly�et platí: Ale kdo�mne poslouchá, bydliti bude bezpeè-nì, pokoj maje pøed strachem zlých

vìcí. (Pøísloví 1:33) Satan si moc dobøepamatuje, jak snadno pøivedl lidstvo dozávislosti na høíchu. Kdy� Eva doneslaAdamovi zakázané ovoce, on nedoká-zal øíct: "Evo, mám v�eho dost, toto jeod Boha zakázané a já to jíst nebudu.Jedl a tak dovr�il høích. A jak je todnes? �eny mu�ùm nenosí ovoce zestromu vìdìní dobrého a zlého, nabíze-jí samy sebe. Oslòují svým �armem,dovedností, �ikovností, úspìchemv  podnikání a mnohém jiném. A comu�i? Jako Adam: Jenom jedl; to Eva.Dne�ní "Adamové" prostituci, cizolo�-ství, smilstvo nazývají nejstar�ím øeme-slem. Obchodník tím, �e prodává ne-høe�í. Proè by mìly prodáváním svýchtìl a dìtí, které jedou porodit do zahra-nièí, høe�it �eny? Vydìlávají valuty apomáhají øe�it nezamìstnanost. Ada-mové zase nic, to �eny. Adamové nedì-lají nic �patného. Oni jenom milují a tomají v desateru. Styk dvou lidí stejnéhopohlaví je ohavností v Bo�ích oèích.Jaká ohavnost? V�dy� je to jen jinýzpùsob milování....Vyrostl jsem u babièky. Dìdeèekzemøel brzo a jeho poslední syn senarodil jako pohrobek. �ivila nás pracíu  sedlákù a ve �kole. Obec ka�dýpodzim nechala dovézt 50 kubíkù døevaa to ona sama na zimu poøezala ruènípilou. Do�ila se 91 let a nikdy jsem odní nesly�el: "Neotravuj, jsem unavená... nemám èas!" Takovou vìtu snad anineznala. Dnes velké procento �en dr�ív  ruce cigaretu, telefon a volant. Dítìkøièící matku prosí, aby je nezabíjela.Co na to Adamové? Tatínek tohotodítìte si vzal �ivot. TGM øekl, �e pad-ne-li �ena, padne celý národ.V dobì mého dìtství v�ichni lidév obci byli strýèkové a tetièky a v nedìlibylo vídat i nejvìt�ího sedláka, jak sivykraèuje do kostela i z kostela 4 kmpì�ky. Dnes má vìt�ina auta, alev  kostele, který má dobrých 150 místk  sezení, se sejde 10-15 lidí a kdy�pøijdou turisté i 30 lidí. Podle �ijící pa-mìtnice v tom kostele lidé stávali a�ven.
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To, �e køes�ané opravují svùj kostelnebo modlitebnu, je samozøejmé, ale to,�e si nìkteøí svoje stánky pro zvìstová-ní Bo�ího slova vybavují v�ím mo�nýmke svému pohodlí, má svùj otazník.Nestojí v takovém pøípadì Pán Je�í�u dveøí v de�ti a mrazu? Je napsáno, �eBùh nebydlí v chrámech lidskou rukouudìlaných. Vìøící køes�ané mají být tímchrámem. Pán Je�í� neodsoudil peníze,ale lidi, kteøí dávají jen ze svého pøebyt-ku a jen to, co mohou odepsat z daní.�ijeme v dobì, kdy se v�echno dìláve velkém. Stále se �eneme za mno�-stvím. Celosvìtová hudba, evangeliza-ce, konference. Nìkteré církve by bylynejradìji, kdyby v�ichni lidé uvìøili astali se jejich èleny, proto�e jsou tajediná a pravá církev. Køes�ané stáleuhýbají od svého poslání být svìtlema  solí tomuto svìtu, pouze rozsévata  zalévat. V�dy� i za dob pùsobeníapo�tolù vzrùst dával jenom Bùh sám...Dopis è. 341, Milan Nedìlka, Kadov
TÍHA KØÍ�ENe��astný mladý mu� ve chvíli nejvy��í-ho zármutku padl na kolena a volalk Bohu: "Nesu pøíli� tì�ký køí�, Pane, u�nemohu dál, pomoz mi." Vtom usly�elBo�í hlas: "Synu, jestli�e nemù�e� dálnést svùj køí�, odlo� jej zde, jdi dál avyber si køí�, který chce�, sám." Mladýmu� si vydechl. "Díky, Bo�e," a odlo�ilkøí�, jak mu Bùh øekl. Kdy� ode�el odsvého køí�e, rozhlédl se kolem a uvidìlmnoho køí�ù. Nìkteré byly tak veliké, �enevidìl ani jejich vrchol. Jeho pozor-nost upoutal úplnì malý køí� opøenýo  zeï. "Ano," za�eptal, "tento bych si,Pane, vzal." A Bùh mu odpovìdìl:"Synu mùj, ale to je ten køí�, který jsiprávì odlo�il. Chce� opravdu jiný køí�?"- Z internetu -
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Kanceláø ZODu i Steigerovi sepøestìhovali z Øíèan do Prahy.Nová adresa redakce je uvedenana zadní stránce èasopisu.Dìkujeme Bohu a vám v�em .Bìhem prázdnin intenzivnìpracujeme na mo�nosti zahájeníinternetového vysílání.Zájemci mohou sledovat na�epokusné úsilí na adrese :http://zod.mujweb.cz

Dùle�ité upozornìní:Prosíme v�echny ètenáøe o po-moc. Od nového roku jsme zaèalipou�ívat nové po�tovní poukázky.Doposud nám pøispìlo nìkolik set"anonymních" dárcù více ne� 180tisíc korun. Díky za ka�dý pøíspì-vek.Po�tovní sjetina neuvádí jménodárce a s novými poukázkaminedostáváme ani ústøi�ek, podlenìho� jsme døíve mohli dárce iden-tifikovat. Znovu prosíme v�echnyètenáøe, aby pou�ívali osobní varia-bilní symbol z po�tovní nálepky naèasopise zaèínající èíslem 9. Prvnídvojèíslí oznaèuje rok, pak následu-je mìsíc, den a poøadové èíslo dne,kdy jste se stali na�imi ètenáøi.Pokud nám pomù�ete nyní, u�etøí-me spoustu èasu v na�em úèetnic-tví a pøi vystavení daòového potvr-zení na konci roku.Pokud máte je�tì staré po�tovnípoukázky, jsou nadále platné. Zaka�dý finanèní dar dìkujeme Pánu iVám. Jen s Va�í pomocí mù�eèasopis oslovit ty, kteøí je�tì nesly-�eli, i ty, kteøí nemají obecenstvív místním sboru.Va�i Steigerovi

... milosrdenství jeho od pokole-ní do pokolení k tìm, kdo se hobojí.  (Luká� 1:50)



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 - dennì z Ekvádoru ,  od 28.3 do 30.10. 1999RÁNO:  v létì v 7:30, v zimì v 6:30, tj. 5:30 UTC:  11 875 kHz - v pásmu 25 m.VEÈER: v létì ve 20:30, v zimì v 19:30, tj. 18:30 UTC: 17 795 a 21 470 kHz v pásmech 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 1/A169 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
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