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METODY SE MÌNÍZPRÁVA ZÙSTÁVÁ STEJNÁ Pøed nìkolika mìsíci jsme se pustilido nesnadného úkolu - polo�it zákla-dy rozsáhle internetové stránce, kteráby zahrnovala text, obraz i zvuk.Stránka roste, a podle statistikymáme asi sedm náv�tìv dennì,hlavnì ze Slovenska. Kdo by se rádpodílel na pøekladech z angliètiny,napi�te nám:  zod@hcjb.czProlistujte si na�í stránkuhttp://www.hcjb.cz/
Síla "biblické �koly" nespoèíváv praktických aktivitách, ve�ke-rá její síla spoèívá v tom, �e sezde ponoøíte do Bo�ích pravd,abyste jimi "nasákli". Nemátenejmen�í potuchu, jakou provás Bùh pøipravuje budoucnost,a nevíte, jakými tlaky a napìtímbudete procházet doma nebov cizinì. Jestli�e promrhátesvùj èas v nesèetných aktivi-tách, místo abyste se noøili dovelikých a základních pravdo Bo�ím vykoupení, potom,kdy� doopravdy pøijdou tlaky anapìtí, tak neobstojíte. Vyu�ije-te-li ale tento èas, abyste v Bo-hu zakoøenili a zalo�ili základy,tøeba�e se vám to mù�e zdátnepraktické, pak  Mu zachovátevìrnost za v�ech okolností.
- To nejlep�í pro Jeho slávu -19.10. - Oswald Chambers



PO DESETI LETECH(Úvaha)Doba deseti let je v �ivotì jednotliv-ce, národa i církve jistým mezníkem.V  dobì historických zmìn je tøeba seohlédnout na období pøed rokem 1989a na uplynulých deset let po onommezníku.V obou pøípadech to není radostnýpohled. Zklamali jsme jako jednotlivci,jako národ i jako Církev. Po roce 1968jsme dokonce pøestali vìøit, �e se re�immù�e zmìnit vnitøní korozí a vlastníneschopností. Proto jsme pøijali onutichou a virtuoznì sdìlenou výzvuk  rozumné poslu�nosti a vùbec jsmenetu�ili onu hloubku zbahnìní, kteráz  ní vyrùstala. Chtìli jsme pøe�ít beznejmen�ích obìtí, bez potí�í �ikanová-ním, ztrátou dobrých míst a postupù,mo�nosti cestování.Mravní zákony jsou v�ak nemilo-srdné. Za na�e viny dnes splácímedeziluzí, tisícerým zklamáním. A samo-zøejmì drzým a razantním nástupemtemných sil.Volání po "tlusté èáøe" za minulostínení nic jiného ne� snaha o zabetono-vání oné tristní skuteènosti, �e v èelena�ich èetných veøejných institucí,podnikù a organizací stojí neochvìjnìbývalí funkcionáøi, fízlové a agenti."Tlustá èára" by mìla svùj mravnísmysl potud, pokud by jí pøedcházelopotrestání, odstranìní èi alespoò poká-ní tìch, kteøí se na minulém marasmua� pøímo, èi nepøímo podíleli.Nic takového se nestalo. Naopak.Abychom mohli klidnì spát, seznamybývalých spolupracovníkù StB pokládá-me za nevìrohodné, a co hùøe, tyz  církevní oblasti málem �e nedekoru-jeme øády za záchranu církve.Pro udr�ení pøijatelných norem lid-ského chování neznám dosud nic úèin-nìj�ího, ne� je jistota èi alespoò pøedtu-cha spravedlivého trestu za minulépochybení. Spravedlivý trest se neko-nal...

A tady vidím nejvìt�í hrozbu probudoucnost.Závìrem bych rád citoval z rozhovo-ru faráøky J.�ilerové pro LN: "Po tìchètyøiceti letech nahromadìných vin aústupkù se u nás nikdo z nièeho nekál.Jako kdyby nikdo za nic nemohl, nikdonikoho nezavíral, nepopravoval, neplazilse pøed komunistickou vrchností. Vinynebyly pojmenovány, høích nebyl vy-znán a litován a teï se divíme, v jakémduchovním marasmu �ijeme."Jaromír RábBratrská rodina, 6,7/99
BO�Í VÙLE PRODÌKOVÁNÍZa v�ech okolností dìkujte,  nebo�to je vùle Bo�í v Kristu Je�í�i pro vás(1. Tesalonickým 5,18)Bùh nám pøikazuje dìkovatBo�í pøíkaz dìkovat zahrnuje v�echnyvìci: "Za ka�dou vìc dìkujte."  Výraz"ka�dá vìc" obsahuje v�echna po�eh-nání. Pøíkaz je jednoduchý: DìkujteBohu, který je neúnavný v dávání.Dokonce i tehdy, kdy� nejsme vdìèní,On nám dává znovu a znovu. "Ka�dávìc" zahrnuje i sou�ení, tì�kostia   zdánlivì neøe�itelné problémy.Pro na�i pøirozenost je obtí�né dìko-vat, obzvlá�tì kdy� pro�íváme tì�kéchvíle a ne�tìstí. Ale Bùh má zalíbenív  tom, �e �ádá a oèekává nemo�né,aby nás pøitáhl blí�e ke Kristu. Pouzev  Kristu mù�eme vzdávat opravdovédíky. Je�í� Kristus je dìkující Veleknìzsvé církve. V nìm je modlitba propoje-na s dìkováním. Není Kristus tím pra-vým dùvodem, proè Heidelberskýkatechismus jmenuje modlitbu jakohlavní èást díkuvzdání a vdìènosti?Dìkování je Bo�í vùleVe v�em vzdávejte díky, nebo� totoje vùle Bo�í v Kristu Je�í�i pro vás.(1 Te 5:18)Kdyby to nebyla Bo�í vùle, nikdo bysám od sebe nedìkoval. Podle svépøirozenosti jsme mravnì zka�ení, tudí�
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plni høíchu, ne díkù. Ale Bo�í vùle ná�postoj milostivì mìní. V tom spoèívámilost evangelia: Bo�í vùle pøemáhána�i vùli. Nejlep�í okam�iky v na�em�ivotì nastávají tehdy, kdy� mù�emebez jakýchkoliv postranních úmyslù øíci:"Buï vùle Tvá."Pokora, modlitba a dìkování jsoutrojice v milosti. Bùh Otec je propùj-èuje podle své vùle. Proto jsmeuèinìni ochotnými v den Jeho moci.(� 110:3)Bùh propùjèuje dìkováníNa�e ochota dìkovat pøichází odBoha; Jeho pøièinìním jsme schopnidìkovat pouze v Kristu a skrze Krista.Opravdový vìøící musí plnit Bo�í pøíkazskrze víru - "v Kristu Je�í�i" nám Bùhpropùjèuje dìkování. Jak? Skrze pokynDucha svatého, "�e v�ecko napomáhák  dobrému tìm, kdo milují Boha."(Øímanùm 8,28) Bo�í dìti mají období,kdy zrakem víry rozpoznávají nezbyt-nost v�eho, co odporuje tìlu. To zahr-nuje tyto skuteènosti abych:byl pøipodobnìn Kristu skrze úèastna Jeho utrpeních a Jeho obrazubyl uzpùsoben chodit ve víøe, nevidìnímse uèil �ít ve svìtle vìènostiabych byl oddìlen od svìtaabych si byl vìdom �patností høíchuabych byl naladìn tak, abych pøijímalBo�í otcovskou láskyplnost v  tres-táníabych se pokoøoval, pøipomínal si,kdo jsem já a kdo je Bùhabych u�íval léky, které nièí høích apùsobí rùst ovoce ducha abych �el cestou ke slávì tak, abychdokonale oslavil BohaPravý vìøící ví, �e v�e, co Bùh èiní, jepro jeho dobro. Proto buïte odvá�nía silní ve víøe. Co Bùh pøikazuje achce, to také propùjèuje. Tvoje dìko-vání je bezpeènì v Jeho rukou,proto�e Jeho pøikázání, vùle a napl-nìní jsou ulo�ena mimo satanùvdosah - v pøimlouvajícím se Kristu.Buï vdìèný. John Trapp napsal: "Ten,kdo jede na svou korunovaci, nepøemý-

�lí o tom, �e právì pr�í." I ty jede� nasvou korunovaci. Proto nepøemý�lejo utrpení, proto�e Bùh ti pøipravil cestuke slávì. De�tivé dny a pøeháòky jsouBo�í pøíprava, abys rostl a dozrál provìèné svìtlo, které zdìdí� v budouc-nosti. V�e je souèástí Bo�ího zámìru aOn �ádá tvé dìkování za v�ech okol-ností. Jeho plán nemù�e selhat. To, coOn øekl o péèi o vrabce, platí takéo tobì. Dùvìøuj Jemu, a ne sobì. DìkujJemu, ne sobì. Chval Jeho, ne sebe.Dr. J.R. Beekepastor Heritage Netherlands Reformedcongregation, Grand Rapids, Mich.The Banner of Sovereign Grace Truth,øíjen 1998.
PROÈ JE DÙLE�ITÉ PO-DROBIT SE AUTORITÌNa mnoha místech Písma nás PánBùh vyuèuje, �e Bo�í cesty nejsou na�ecesty a �e Jeho cesty pøevy�ují ty na�e(Iz 55:9). On ví, co je pro Jeho dìtinejlep�í. Chce, abychom ho nechaliv  nás pùsobit. Tak On skrze nás oslavísám sebe a zároveò my budeme dostá-vat to, co je pro nás nejlep�í.Hledej blaho v Hospodinu, dá ti v�e,oè po�ádá tvé srdce. (� 37:4)Ov�em dovolit Bohu, aby v nás pùsobil,vy�aduje na�e podrobení se. Podrobitse znamená odevzdat sám sebe jinéautoritì èi vùli nìkoho jiného, vzdát se.Bùh nám ve svém slovì ukazuje, �e semáme podøídit Jeho autoritì. On je El�adaj, On se o nás chce starat a peèo-vat o nás. Dìlá to, kdy� se mu ode-vzdáme, následujeme Jeho pøikázání atrávíme èas v obecenství s ním namodlitbách a v sdílení.V podøízenosti si uvìdomujeme, kdoje svrchovaným Pánem na�eho �ivota.Bùh nedìlá nic náhodnì ani chaoticky.Bo�í øád mù�eme vidìt v Jeho stvoøení,zákonech a v Jeho slovì. Bùh jednáv�dy v souladu se svými naøízeními as  hierarchií hodnot, které sám urèil.
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Z  toho vyplývá, �e my, Jeho stvoøení,se rovnì� musíme v uspoøádání vìcí adìní na�eho vlastního �ivota podøíditBo�í autoritì.V souladu se svými svrchovanýmizámìry staví Bùh nìkteré lidi do moc-ného postavení. Kdy� se podíváme napøíklady z Písma, uvidíme, proè je takdùle�itá poslu�nost. Bùh ukazuje Davi-dovu poslu�nost ve vztahu k Saulovi.Pøesto�e Saul usiloval o Davidùv �ivot,David ho nezabil, i kdy� k tomu mìlpøíle�itost (1 Sam 24:4-20). David do-konce o Saulovi ani nemluvil zle, proto-�e vìdìl, �e Saulova autorita pocházíod Boha (1 Sam 24:6). Saul se kvùli svépý�e, strachu a touze zalíbit se lidemvymanil zpod Bo�í zá�tity a výsledkembyly zmatky, trýzeò a �ílenství. Dal�í pøíklady:1. Bùh dal moc faraónovi:Av�ak proto jsem tì zachoval, abychna tobì ukázal svou moc...(Exodus 9:16)2. Je�í� se setkal s vojákem,který vnímal Je�í�ovu autoritu a ochot-nì se jí podøídil. Písmo øíká, �e Je�í�"se podivil� setníkovu pochopení.(Matou� 8:9)3. Je�í� vìdìl, �e moc, kteroumá Pilát k vydání rozsudku nad Jeho�ivotem, mu byla dána Otcem shùry.(Jan 19:11)4. Je�í� byl poslu�ný a� k smrti.(Filipským 2:8)Bùh staví nìkterého èlovìka do mocné-ho postavení tehdy, kdy� chce v soula-

du se svými svrchovanými zámìrysvému lidu po�ehnat, anebo ho podro-bit pronásledování. Na na�e vedoucípøedstavitele se musíme dívat jako naosoby dosazené Bohem k urèitémuúèelu a musíme se jim podrobit jakoBohem dané autoritì. Podívejte se nastav dne�ního svìta; podívejte se na ty,kdo mají moc. Jsou to Bo�í lidé? Neod-rá�ejí chování a stav srdce èlovìkadne�ního svìta? Nesuïte, ale posuzuj-te a "poznáte je po ovoci�. (Mt 7:15)Bùh povolal strá�ce, aby zjevovalpravdu a odhaloval l�i nepøítele skrzeBo�ího Ducha.Ustanovuji tì strá�cem izraelskéhodomu. Usly�í�-li z mých úst slovo,vyøídí� jim mé varování.(Ezechiel 3:17)My jako køes�ané máme ve v�em hledatPána, modlit se a jednat ve shodìs  Jeho vedením a v�dy v úplné shodìs Jeho slovem. Máme se modlit za lidipostavené v moci a autoritì, a� u� tojsou rodièe, man�el, star�í v církvi,vedoucí v práci, starosta mìsta, èlenvlády, zákonodárce èi prezident repub-liky. Naslouchejte Bo�ímu hlasu, �ádej-te o rozpoznání, abyste se mohli pøidr-�ovat pravdy. A pak èekejte na svéhoPána a Boha v úplné podøízenosti Jehovedení.Dám ti prozíravost, uká�u ti cestu,kterou pùjde�, budu ti radit, spoèinena tobì mé oko. (� 32:8)Cindy Standley, FAMCUnravelling The New World Order 6/98

4  ZÁPAS O DU�I

.XWQRKRUVN½�UDGQLFH.XWQRKRUVN½�UDGQLFH�.DzGÙ��NGR�MVL�ÄOHQ�UDG\�D�SÔLVWXSXMHv�N�MHGQ½�.DzGÙ��NGR�MVL�ÄOHQ�UDG\�D�SÔLVWXSXMHv�N�MHGQ½�QÉ�R�YÈFHFK�YHÔHMQÙFK��RGORz�SÔHG�WÈPLWR�GYHÔPLQÉ�R�YÈFHFK�YHÔHMQÙFK��RGORz�SÔHG�WÈPLWR�GYHÔPLYvHFKQ\�Y½vQÈ��KQÈY��Q½VLOÉ��QHQ½YLVW��Q½NORQ�YvHFKQ\�Y½vQÈ��KQÈY��Q½VLOÉ��QHQ½YLVW��Q½NORQ�QRVW�L�SRFKOHEHQVWYÉ�D�SRGÔLË�RVREQÉ�]½MP\QRVW�L�SRFKOHEHQVWYÉ�D�SRGÔLË�RVREQÉ�]½MP\SURVSÈFKX�FHONX��3URWRzH�SRGOH�WRKR��MDN�EXGHvSURVSÈFKX�FHONX��3URWRzH�SRGOH�WRKR��MDN�EXGHvVSUDYHGOLYÙ�ÄL�QHVSUDYHGOLYÙ�N�MLQÙP�VSUDYHGOLYÙ�ÄL�QHVSUDYHGOLYÙ�N�MLQÙP�WÈ�%ÕK�EXGH�VRXGLW�D�RGSODWÉ�WL�WÈ�%ÕK�EXGH�VRXGLW�D�RGSODWÉ�WL�/�3������/�3������



KRISTOVOÚÈINNÉ VYKOUPENÍ(3. èást)V 60. èísle ZODu jsme podrobnìprobrali 1. bod teologického pohledu,který dnes známe pod pojmem kalvi-nismus, aèkoliv nejde o nic jiného ne�o  evangelium - jak napsal CharlesSpurgeon pøed více ne� sto lety.Tato první èást mìla název "O zka-�enosti èlovìka". Mohli bychom ji taképojmenovat "Naprostá duchovní ne-schopnost a úplná mravní zka�enostèlovìka".V 61. èísle jsme probírali druhou èásts  názvem: "Bo�í vyvolení". Mohlibychom ji pojmenovat "Nepodmínìnévyvolení", proto�e Bùh není pøi svýchvolbách omezen �ádnou podmínkou.V 62. èísle jsme mìli "pauzu"a  probrali jsme si v�eobecné srovnánía  rozdíly mezi arminianismem a kalvi-nismem. V èlánku nazvaném "Napsalijste nám" jsme odpovídali na reakce aotázky ètenáøù. Dále jsme si ob�írnìjipovìdìli o "Podvojném pøedurèení"v  èlánku stejného názvu. Doporuèuji,abyste si nejprve pøeèetli nebo pøipom-nìli vý�e zmínìné pojednání, abysteporozumìli následujícím textùm vev�ech souvislostech.

Dnes, v 63. èísle ZODu, pøicházímek  3. bodu, ke "Kristovu úèinnémuvykoupení". Úèinné vykoupení jinýmislovy znamená, �e Pán Je�í� Kristusnezemøel za v�echny lidi, ale zemøel"jen" za Své, kteøí byli zapsáni do knihy�ivota pøed zalo�ením vìkù. Plnì siuvìdomuji, �e právì tento bod uèeníkalvinismu má nejvíce odpùrcù. Osob-nì jsem jej po mnoho let støídavì pøijí-mal a odmítal, a� do chvíle, kdy jsemv  srdci porozumìl v�emohoucí Bo�ísvrchovanosti a naprosté lidské du-chovní nemohoucnosti, i tomu, co toznamená být duchovnì mrtev.V úvodu chci je�tì zdùraznit, �ev�ichni, kdo pøijímají reformovanou(kalvinistickou) víru  ke spasení sou-hlasí s tím, �e poslu�nost a utrpeníPána Je�í�e Krista na køí�i má neko-neènou hodnotu. Kdyby se Bùhsvrchovanì rozhodl, �e uplatní Svoumilost do té míry, �e zachrání ka�dé-ho høí�níka, potom by Je�í� Kristusnemusel podstoupit vìt�í míru utrpe-ní a nebyl by o nic poslu�nìj�í. Obì�Pána Je�í�e je nekoneèná a plnìpostaèuje pro záchranu v�ech høí�ní-kù - ka�dého mu�e, �eny  a dítìte,kteøí kdy �ili na této zemi .Prohlédnìme si znovu oba pohledyjak jsme je znázornili v tabulce v po-sledním èísle ZODu.
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ARMINIANISMUS KALVINISMUS3. V�eobecné vykoupeníneomezené usmíøeníBo�í obì� smíøení umo�nila ka�dé-mu, aby byl spasen, ale smrt PánaJe�í�e Krista ve skuteènosti nikomunezajistila spásu. Aèkoliv Kristuszemøel za v�echny, pouze ti, kteøív  Nìho vìøí, jsou spaseni.  Høí�ník jevyvolen na základì své víry.  Kristovasmrt umo�nila Bohu, aby odpustilhøí�níkùm pod podmínkou jejich víry,ale ve skuteènosti nikoho nezachra-òuje. Vykoupení Kristem se stáváúèinným pouze tehdy, jestli�e jejèlovìk pøijme.

3. Èásteèné vykoupeníomezené usmíøeníBo�í obì� smíøení byla stanovenatak, aby zachránila pouze vyvolenéa skuteènì jim zajistila spásu. Kris-tova smrt zru�ila dluh na�eho høíchu- utrpení za høích na místì høí�níkù,kteøí k tomu byli pøedurèeni. Kromìtoho, �e vykoupení Kristem odstra-nilo høích Jeho lidu, také zajistilov�e potøebné pro jejich spásu,vèetnì víry, která je v Nìm sjedno-cuje. Dar pevné víry, která zaruèujespásu, je Duchem vlo�en do v�echtìch, za nì� Kristus zemøel.



Dùvìøujme evangeliu! Pouze Písmomusí být na�ím rozhodèím. Nejdøíve jetøeba, abychom pochopili svrchovanostBoha tak, jak ji popisuje Písmo, nepodle svých pøedstav, jak ji vnímámev  rámci na�í tìlesnosti. Nelekejme sepojmu "omezené usmíøení". Vycházímez pøedpokladu, �e vìt�ina tìch, kdo sehlásí ke køes�anství, nejsou universalis-té, tedy ti, kdo by vìøili, �e v koncikoncù v�ichni lidé, bez rozdílu, budouspaseni. Vìt�ina køes�anù vìøí, �e spa-sení není v�eobecné - platné pro ka�-dého, nýbr� omezené - jsou ti, kdo jsouspaseni, a ti, kdo zùstávají ztraceni.Celý spor nevedeme o omezené vykou-pení - v to vìøíme v�ichni, a� patøíme dotábora arminiánù, èi kalvinistù, ale o to,kdo spásu omezuje. Je to èlovìk, neboBùh? Má èlovìk rozhodující slovo svýmpøirozeným skutkem víry, nebo je toBùh, který svrchovanì, podle své radyrozhoduje o svém stvoøení? Je Kristovaobì� jen potencialitou, která se naplòu-je teprve lidskou vírou, nebo Jeho obì�zahrnula a naplnila v�e - víru, smíøení,ospravedlnìní, posvìcování... Pojïme do Písma, abychom odpo-vìdìli na otázku, za koho se Je�í�Kristus obìtoval. Ptáme se: zemøel zav�echny, nebo jen za ty, kteøí mu bylidáni Otcem?Je�í�ova obì� neumo�nila spasení,Jeho obì� spasila!Písmo nehovoøí o tom, �e by Je�í�o-va obì� umo�nila spásu v�em tìm, kdopøirozenì uvìøí. Písmo popisuje zamý-�lený Bo�í cíl, toti�, �e Je�í�ova obì�zajistila Bo�ímu lidu celý proces spásy- tj. znovuzrození, víru, usmíøení, ospra-vedlnìní, posvìcování a vzkøí�ení tìla.Je�í� dosáhl pro svùj lid na køí�i skuteè-nou (ne mo�nou) spásu. Je�í� zemøel zaSvé skuteènì t.j. aktuálnì. Je�í� neze-møel za v�echny, �e by jim spásu u-mo�nil, nezemøel tedy potenciálnì.1. Písmo uèí , �e Kristus nepøi�el,aby umo�nil v�em lidem spasení, abypo nìm mohl ka�dý sáhnout v rámcisvobodného rozhodnutí - svým skut-kem víry.

Porodí pak syna a dá� mu jménoJe�í�, nebo� on zachrání svùj lid odjejich høíchù.  (Matou� 1:21)Je�í� se nenarodil proto, aby umo�nilspásu v�em; narodil se, aby spasilhøí�níky, aby zachránil svùj lid. Pøi�el natento svìt, aby zachraòoval, ne abyumo�òoval lidské padlé vùli nakládats Jeho obìtí  jak se mu zachce. Je�í�o-va obì� patø Otci, On s ní nalo�í podlevùle Své svrchované rady.Syn èlovìka pøece pøi�el, aby hledal aspasil to, co zahynulo." (Luká� 19:10)Je�í� vyhledal ty zahynulé, kteøí mu bylidáni Otcem, a spasil je. "Spasil" jedokonavé sloveso. Je�í�ova spásnáobì� je dokonaná a dokonalá, neníotevøená! Neumo�òuje èlovìku, abyKristovu spásnou obì� zplatnil svýmpøijetím a nezplatnil svým odmítnutím.O dùsledku Je�í�ovy spásné obìtinerozhodují mrtví v høíchu. Je�í�ovaobì� není podmínìna èlovìkem - jebezpodmíneèná, proto�e mrtví jsouneschopni se rozhodovat ve vìcechBo�ího Ducha.Milost vám a pokoj od Boha Otcea  od na�eho Pána Je�í�e Krista,který dal sám sebe za na�e høíchy,aby nás vysvobodil z nynìj�ího zléhovìku podle vùle na�eho Boha aOtce. (Galatským 1:3-4)Zde Pavel pí�e nám, církvi. Je�í� sevydal za nás, za církev. Plnì nás, svoucírkev, vysvobodil, proto�e patøímek  Jeho lidu, ne podle na�í vùle, alepodle vùle Boha a Otce. Je�í� vysvobo-dil jen Svoje, nevysvobodil v�echny -jinak by byl spasen ka�dý."...který dal sám sebe za nás, abynás vykoupil z ve�keré nepravostia  oèistil si pro sebe svùj zvlá�tní lid,horlivì milující dobré skutky."(Titovi 2:14)Z tohoto ver�e vyplývá, �e jen jehozvlá�tní lid je vykoupen a oèi�tìn. Ti,kdo k zvlá�tnímu lidu nepatøí, nejsouJe�í�ovou obìtí vykoupeni, ani oèi�tìni.Dùvod k celé Bo�í záchranné akcimnohých není jen hledání spasenýchhøí�níkù, ale skuteènost, �e sám Bùh je
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zachránil kvùli Sobì a pro Sebe! Jehozvlá�tní lid je objekt Bo�í svrchovanénesentimentální lásky.V�dy� i Kristus jednou trpìl za høíchy,spravedlivý za nespravedlivé, aby náspøivedl k Bohu. Byl usmrcen v tìle,ale ob�iven v Duchu. (1 Petrùv 3:18)Je�í� Kristus se obìtoval, trpìl na køí�i,zemøel v tìle a byl ob�iven v Duchu,aby nás, kteøí patøíme k Jeho lidu,pøivedl ve víøe k Bohu. Jeho obì� nástedy pøivádí k víøe, a víra nás pøivádí kBohu. Ti, kdo k Bohu nedojdou, nedo-jdou proto, �e nebyli Je�í�ovým utrpe-ním na køí�i k Bohu pøivedeni; Je�í� zanì tedy nemohl zemøít! Víra spasenýchje neoddìlitelná souèást køí�e , víranení svobodné rozhodnutí tìlesnéhoèlovìka, proto�e pøirozený èlovìk Bo�ívìci nechápe.2. Písmo dále uèí , �e výsledkemJe�í�ova oèistného a trpitelského dílana køí�i je, �e Jeho lid byl usmíøen Bohu,ospravedlnìn a dostal Ducha svatého,jen� jej regeneruje, tedy posvìcuje.V�echna tato po�ehnání byla dosa�enaa plnì zaji�tìna v Kristovì obìti na køí�iza Jeho lid.Kristus Svým vykupitelským dílemzajistil (ne umo�nil) Bo�í smíøení seSvým lidem.Nebo� jestli�e, kdy� jsme je�tì bylinepøátelé, byli jsme s Bohem smíøeniskrze smrt jeho Syna, mnohem spí�e,kdy� jsme ji� smíøeni, budeme zach-ránìni jeho �ivotem. (Øímanùm 5:10)My se s Bohem nesmiøujeme, On násneurazil. My jsme na�ím høíchem urazilisvatého Boha, proto je to On, kdo je"ura�en", a smiøuje se s námi skrzeobì� Pána Je�í�e Krista. Na�e smíøenís  Bohem je pasívní. Nesmiøujeme se,jsme smíøeni. Pøirozený èlovìk se ne-mù�e o vlastní vùli smíøit. Ti, kdo zùstá-vají v høíchu a nebyli s Bohem smíøeni,na ty se smrt Jeho Syna na køí�i nemù-�e plnì vztahovat. Kdyby se na nìvztahovala, byli by s Bohem smíøeni.To v�echno je pak z Boha, který násse sebou smíøil skrze Je�í�e Kristaa  dal nám slu�bu toho smíøení, toti�

�e Bùh byl v Kristu, kdy� smiøovalsvìt se sebou, nepoèítaje lidemjejich høíchy. A slovo o tom smíøenísvìøil nám. (2 Korintským 5:18-19)Tento ver� potvrzuje pøede�lý. Zámìrnìjej uvádím, proto�e slovo "svìt" jako bynaznaèovalo, �e jde o celý svìt - a tedyv�ichni lidé byli smíøeni s Bohemv  Kristu. Zde se biblické ver�e doplòu-jí, a porovnáním uvidíme, �e si v nièemneprotiøeèí. Není správné je stavìt protisobì. "Svìt" v tomto výskytu nemù�eznamenat ka�dého jedince, proto�enikde není psáno, �e jsou v�ichnis  Bohem usmíøeni. V�ichni, kdo byliBohem usmíøeni, byli pøed svým usmí-øením ve svìtì. Kromì toho v  tém�dvojver�í je jasnì øeèeno, �e jen námsvìøil slovo o tom smíøení, tedy slovo"svìt" je vymezeno pouze na "nás", nacírkev, na Jeho vyvolený lid ze v�echnárodù svìta. Na konci tohoto pojed-nání si vysvìtlíme z biblického pohleduvýznam slov "svìt" a  "v�ichni".Kristus zajistil (ne umo�nil) Svémulidu prominutí høíchu, tím zaruèil (neumo�nil) jeho ospravedlnìní.Bùh v�ak dokazuje svoji lásku k nám,nebo� kdy� jsme je�tì byli høí�níci,Kristus zemøel za nás. Kdy� jsmetedy nyní ospravedlnìni jeho krví,budeme potom mnohem spí�e skrzenìho zachránìni (Øímanùm 5:8-9)Jde o tý� princip - Kristus zemøel za"nás", nezemøel za v�echny. K nám,k  Jeho tìlu, k Jeho církvi nepatøí celýsvìt! My, adresáti Pavlových dopisù, necelý svìt, jsme nyní ospravedlnìnia  skrze Nìho budeme zachránìni.Vy jste v�ak z nìho v Kristu Je�í�i,který se nám stal Bo�í moudrostí,spravedlností, posvìcením i vykou-pením. (l.Korintským 1:30)Pavel pí�e zvlá�tní skupinì lidí, toti�církvi. Omezuje ji na "vy". Církev jez  Nìho, On ji ospravedlnil Svojí obìtína køí�i. Ti kdo nejsou z Nìho, nejsouani moudøí, ani spravedliví, ani posvì-cení, ani vykoupení. Pokud nejsouvykoupeni, pak se na nì smrt PánaJe�í�e Krista plnì nevztahuje. Kdyby
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zemøel za v�echny do posledního,potom by také v�ichni museli být os-pravedlnìni a vykoupeni. Kristus násvykoupil z prokletí Zákona, kdy� se stalprokletím za nás, nebo� je psáno:Proklet je ka�dý, kdo visí na døevì.(Galatským 3:13)Zde je doslovnì napsáno, �e se Je�í�stal prokletím jenom za nás, tedy ne zav�echny obyvatele svìta. Ti, za které seprokletím nestal, zùstávají prokleti i navìènosti.Bùh Svùj lid neurèil ke Svému hnìvu,ale urèil jej ke spáse skrze Krista. Jehozvlá�tní lid, nepropadl Bo�ímu hnìvu: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)Jestli�e ver� negujeme - ti, kteøí propa-dli Jeho spravedlivému soudu, na ty sespása skrze Krista nevztahuje. Kristusnezemøel za ty, které mu Otec nedal.Kristus zabezpeèil (ne umo�nil) darDucha svatého, jen� zahrnuje regenera-ci a posvìcení i v�e, co je v nich obsa-�eno.Po�ehnaný buï Bùh a Otec na�ehoPána Je�í�e Krista, který nás po�eh-nal ve�kerým duchovním po�ehná-ním v nebeských vìcech v Kristu,ponìvad� nás v nìm vyvolil pøedzalo�ením svìta, abychom pøed jehotváøí byli svatí a bezúhonní v lásce.(Efezským 1:3-4)Bo�í lid je obdaøen ve�kerým duchov-ním po�ehnáním v Kristu. Posvìceníjsou v Kristu, s Ním zemøeli, s Nímvstanou. Dìti toho Zlého s Kristemnezemøeli, s Kristem nevstanou, a protoKristus za nì nezemøel.Nebo� vám bylo pro Krista darováno,abyste v nìj nejen vìøili, ale také pronìho trpìli. (Filipským 1:29)Víra je tedy dar kvùli Kristu, který zajistilspásu Svému vyvolenému lidu. Ten kdonikdy neuvìøí, tomu tento dar na køí�iJe�í� Kristus nezajistil, za toho Je�í�nemohl tedy zemøít. V�echna na�epo�ehnání, vèetnì víry, jsou nedílnou

souèástí Je�í�ova køí�e. Pro Jeho køí�jsme posvìcováni.Jeho Bùh vyvý�il svou pravicí jakoVùdce a Spasitele, aby dal Izraelipokání a odpu�tìní høíchù.(Skutky 5:31)Pravý Izrael - církev, Jeho vyvolený lid,èiní pokání, obrací se od svìta k Bohu,proto�e mu toto posvìcení bylo daro-váno Je�í�em Kristem na køí�i. Kdopokání neèiní, toho Kristus na Køí�inevykoupil....který dal sám sebe za nás, aby násvykoupil z ve�keré nepravosti a oèis-til si pro sebe svùj zvlá�tní lid, horlivìmilující dobré skutky.  (Titovi 2:14)Èistý posvìcený lid je zvlá�tní lid.Církev je posvìcena pro Krista a kvùliKristu, je Jeho vlastnictvím. Kristusnezemøel za dìti toho Zlého, jemu�kdysi patøívaly i Bo�í dìti - kdyby za nìzemøel, byly by posvìceny a oèi�tìny,byly by Jeho a horlivì by milovalydobré skutky.Proto také Je�í� trpìl venku za bra-nou, aby posvìtil lid svou vlastní krví.(�idùm 13:12)Celé posvìcení, celé odcizení se svìtu,není výsledkem lidského sna�ení, ale jeto oèistné dílo Je�í�e Krista na køí�i.Kde není posvìcení, tam není ani Kris-tùv køí�. Kdo patøí svìtu, ten není po-svìcen a Kristùv køí� se na nìj plnìnevztahuje. V�e, co Je�í� Kristusudìlal a vytrpìl pro Bo�í  lid, bylopøed zalo�ením svìta ustanovenov  dohodì s  Otcem1. Písmo potvrzuje , �e Je�í� bylposlán na svìt Otcem, aby spasil "jen"jistý lid, který Mu Otec dal. Ti, kteøí byliJe�í�ovi dáni Otcem, zajisté k Je�í�ovipøijdou, a ani jeden z nich nebudeztracen. Ty, které Mu Otec nedal, ti keKristu nepøíjdou, Je�í� za nì nezemøel.Je�í� jim v�ak øekl: "Já jsem tenchléb �ivota. Kdo pøichází ke mnì,nebude nikdy hladovìt, a kdo vìøí vemne, nebude nikdy �íznit. Ale øekljsem vám, �e jste mì i vidìli, a nevì-øíte. V�echno, co mi dává Otec,pøijde ke mnì; a toho, kdo ke mnì
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pøichází, jistì nevy�enu ven. Sestou-pil jsem toti� z nebe, ne abych konalsvou vùli, ale vùli Toho, který mìposlal. A  toto je vùle Otce, který mìposlal - abych nic z toho, co mi dal,neztratil, ale vzkøísil to v posledníden. Nebo� toto je vùle Toho, kterýmì poslal - aby ka�dý, kdo vidí Synaa vìøí v nìho, mìl vìèný �ivot. A jáho vzkøísím v poslední den."(Jan 6:35-40)2. Písmo dále potvrzuje , �e Je�í� jakodobrý pastýø pokládá svùj �ivot za Svéovce. V�ichni, kdo jsou Jeho ovce, jsouJím pøivedeni do stádce a jsou znovu-zrozením uzpùsobeni, aby sly�eli Jehohlas a následovali Jej.Já jsem ten dobrý pastýø. Dobrýpastýø pokládá za ovce svùj �ivot....Já jsem ten dobrý pastýø a známsvé ovce a mé ovce znají mne, jakomì zná Otec a já znám Otce; a za tyovce pokládám svùj �ivot . Mámv�ak i jiné ovce, které nejsou z toho-to ovèince. I ty musím pøivést a usly�ímùj hlas. Tehdy bude jedno stádo ajeden pastýø. Proto mì Otec miluje,�e já pokládám svùj �ivot, abych hozase pøijal. Nikdo mi ho nebere, ale jáho pokládám sám od sebe. Mámmoc ho polo�it a mám moc ho zasepøijmout. To pøikázání jsem pøijal odsvého Otce.(Jan 10:11-18)Co mù�e být jasnìj�í! Je�í� pokládá�ivot jen za ty ovce, které jsou z Jehoovèince. Za ty, co nepatøí do Jehoovèince, �ivot nepokládá. Dále z ver�ùvyplývá, �e ovce ke Kristu nepøicházejísamy od sebe, ale �e jsou Jím pøivede-ny. Ztracené ovce, které je�tì nejsouv  Jeho ovèinci, jsou ti, kteøí mají býtje�tì pøivedeni ke Kristu a spaseni. Kdously�í Kristùv hlas? Jen ten, kdo jeJeho ovcí.�idé ho tedy obstoupili a øíkali mu:"Jak dlouho bude� dr�et na�i du�iv  nejistotì? Jestli�e jsi Kristus, øekninám to jasnì." Je�í� jim odpovìdìl:"Øekl jsem vám to a nevìøíte. Skutky,které dìlám ve jménu svého Otce, ty

o mnì vydávají svìdectví. Vy alenevìøíte, proto�e nejste z mých ovcí,jak jsem vám øekl. Mé ovce sly�í mùjhlas a já je znám a následují mì. A jájim dávám vìèný �ivot a nezahynounavìky a nikdo je nevytrhne z méruky. Mùj Otec, který mi je dal, jevìt�í nade v�echny a nikdo je nemù-�e vytrhnout z ruky mého Otce.(Jan 10:24-29)Ten, kdo nikdy neuvìøí, není z Kristo-vých ovcí. Kdo vìøí, je z Kristovýchovcí. Kdo uvìøí? Jen ten, kterého Otecdá Kristu. Zde nelze dál spekulovat;pøirovnání je jasné. To není fatalismus.Fatalismus je náhoda. Kristova smrt nakøí�i není výhra v loterii! Je�í� neumíralza náhodnì vylosované høí�níky, kteøímìli �tìstí, ale za jedince vyvolenéz  Bo�í vùle! Kdo se Jeho vùli mù�evzepøít? Radìji odpovím Písmem:Smilovává se tedy, nad kým chce,a koho chce, èiní zatvrzelým . Snadmi øekne�: "Proè nás tedy Bùh je�tìkárá? Mù�e se vùbec nìkdo vzepøítjeho vùli?" Èlovìèe, co vlastnì jsi, �eodmlouvá� Bohu? Øekne snad výtvorsvému tvùrci: "Proè jsi mì udìlaltakto?" Nemá snad hrnèíø hlínu vesvé moci, aby z té�e hroudy udìlaljednu nádobu ke vzne�eným úèelùma druhou ke v�edním?(Øímanùm 9:18-21)Skloòme se pøed Spasitelem a uvádìj-me ve skutek svoje spasení s tøesením.Nehazardujme planým pøemítáním, zdajsem nebo nejsem vyvolená ovce. Víte,co øíká Písmo, vìøte, a doká�ete, �e jsteJeho. Víte, co øíká Písmo, vzepøete se,a  doká�ete, �e nejste Jeho. Zde konèífilozofie a nastupuje bázeò s poslu�-ností, v�dy� bez Krista zùstávámenaprosto duchovnì zka�eni.3. Písmo zøetelnì zdùrazòuje , �eJe�í� se v Jeho knì�ské modlitbìnemodlí za svìt, za ty, co patøí vládciv  povìtøí, modlí se za ty, kteøí Mu bylidáni Otcem. Je�í� plnì dokonal Otcùvplán, splnil úkol, jím� Ho povìøil Otec,aby Jej Jeho lid poznal a mìl vìèný�ivot.
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Kdy� to Je�í� povìdìl, pozvedl oèik  nebi a øekl: "Otèe, pøi�la ta hodina;oslav svého Syna, aby i tvùj Synoslavil tebe, ponìvad� jsi mu dalmoc nad ve�kerým tìlem, aby v�emtìm, které jsi mu dal, dal vìèný �ivot.A  toto je ten vìèný �ivot, aby poznalitebe, jediného pravého Boha, a toho,kterého jsi poslal, Je�í�e Krista. Jájsem tì oslavil na zemi; dílo, které jsimi svìøil, jsem vykonal. A teï oslavty mne, Otèe, sám u sebe tou slávou,kterou jsem mìl u tebe pøedtím, ne�byl svìt." "Zjevil jsem tvé jménolidem, které jsi mi dal ze svìta. Bylitvoji a dal jsi je mnì; a tvé slovozachovali. A teï poznali, �e v�echnyvìci, které jsi mi dal, jsou od tebe.Nebo� slova, která jsi mi dal, jsem daljim; a oni je pøijali a opravdu poznali,�e jsem vy�el od tebe, a uvìøili, �e tyjsi mì poslal. Já prosím za nì; ne-prosím za svìt, ale za ty, které jsi midal, nebo� jsou tvoji. A v�echny mévìci jsou tvé a tvé jsou mé a jsemv  nich oslaven. Já u� nejsem nasvìtì, ale oni jsou na svìtì a já jduk  tobì. Svatý Otèe, zachovej je vesvém jménu, je� jsi mi dal, aby bylijedno jako my.(Jan 17:1-11)Je�í� dává Svým ukøi�ováním vìèný�ivot jen "v�em" tìm, které mu dalOtec. Je�í� nezemøel za v�echny høí�ní-ky, ale jen za ty høí�níky, které Bùhvyvolil. Ti Bo�í Jméno sami ze sebenemohou znát. Bo�í Jméno jim bylozjeveno JEN Je�í�em skrze Jeho ukøi-�ování. Kdo Bo�í Jméno nezná, za tohoJe�í� nebyl ukøi�ován, za toho Je�í�Otce ani neprosil. Je�í� prosil jen zaSvoje, kteøí byli Jeho ji� tehdy, a prosiltaké za nás, budoucí ovce z Jeho ov-èince, prosil také za evangelisty:Neprosím v�ak jen za tyto, ale i za ty,kteøí ve mne uvìøí skrze jejich slovo.(Jan 17:20)Dokonèeme tìchto nìkolik ver�ù. Jsoumocné a jasné. Bo�í Jméno mù�e Je�í�úèinnì oznámit jen tìm, které Mu Otecdal, nikomu jinému! Je�í� zemøel za ty,

které Mu Otec dal. Je�í� oznamuje Bo�íJméno skrze Ducha svatého jen tìm,kdo patøí pøed zalo�ením svìta do jehostádce, za nì� polo�il Svùj �ivot.Otèe, chci, aby i ti, které jsi mi dal,byli se mnou tam, kde jsem já, abyhledìli na mou slávu, kterou jsi midal; nebo� jsi mne miloval pøed zalo-�ením svìta. Spravedlivý Otèe, svìttì nepoznal, ale já jsem tì poznal ai  tito poznali, �e jsi mì poslal.A  oznámil jsem jim tvé jméno a je�tìoznámím, aby láska, kterou jsi mìmiloval, byla v nich a já v nich.Jan 17:24-26)4. Písmo ústy Pavla prohla�uje , �eve�kerá duchovní po�ehnání, kterásvatí dostávají - synovství, vykoupení,odpu�tìní høíchu atd., jsou mo�ná jenproto, �e jsou v Kristu, �e mají spolu-úèast na Jeho ukøi�ování. O tom, kdoumírá høíchu v Kristu, rozhoduje Bo�í,ne lidský zámìr:Po�ehnaný buï Bùh a Otec na�ehoPána Je�í�e Krista, který nás po�eh-nal ve�kerým duchovním po�ehná-ním v nebeských vìcech v Kristu,ponìvad� nás v nìm vyvolil pøedzalo�ením svìta, abychom pøed jehotváøí byli svatí a bezúhonní v lásce.Podle zalíbení své vùle nás pøedurèilk pøijetí za své syny skrze Je�í�eKrista ke chvále slávy své milosti,kterou nás poctil v tom milovaném.V  nìm máme skrze jeho krev vykou-pení, toti� odpu�tìní høíchù, podlebohatství jeho milosti, kterou k námrozhojnil ve v�í moudrosti a prozíra-vosti, kdy� nám podle svého zalíbení,o nìm� rozhodl sám v sobì, oznámiltajemství své vùle, aby ve správìplnosti èasù shromá�dil pod jednuhlavu v Kristu v�echno, co je v nebe-sích i na zemi - v nìm, ve kterémjsme se také stali dìdici, kdy� jsmebyli pøedurèeni podle pøedsevzetítoho, který pùsobí v�echno podlerozhodnutí své vùle , abychom tumy, kteøí od døívìj�ka máme nadìjiv  Kristu, byli ke chvále jeho slávy.(Efezským 1:3-12)
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Po�ehnaní jsou jenom ti, kdo jsouv  Kristu, a v Kristu jsou jenom ti, kteréOtec vyvolil podle Svého rozhodnutí.Nám nezbývá ne� pøijmout s bázní Jehoabsolutní Svrchovanost. Kdykoliv ète-me "v Kristu", "skrze Krista" atd., v�dytomu rozumìjme "v Kristovì ukøi�ování"nebo "skrze Kristovo ukøi�ování" atd.Bez køí�e Kristovo poslání zde na zeminaprosto ztrácí smysl. Na�e soustøedì-ní musí být teocentrické - k Bohu, neantropocentrické - k èlovìku. Stali jsmese Bo�ími syny jen a pouze skrze Kris-tùv køí�. Jiná cesta k Bohu nevede! Ti,kdo k Bohu nepøicházejí, ti nejsouv  Kristovì køí�i, s tìmi Kristovo spásnéutrpení nemá nic spoleèného, ti majíz  Kristova køí�e u�itek "jen" v obecné(ne spásné) milosti, která je zde jenproto, aby Bùh prùbì�nì v historiizachraòoval vyvolené høí�níky. A� vejdek Bohu plný poèet Jeho lidu, pozemskáhistorie skonèí i s tìlesnýjm po�ehná-ním pohanù a nastane Bo�í soud.5. Dále - Pavel porovnává Adama aJe�í�e Krista.  Adam byl prvním èlovì-kem, zástupnou hlavou ve�keréholidstva. Kristus je "druhým èlovìkem","posledním Adamem" a je zástupnouhlavou tìch, které Mu dal Otec. Adamuvrhl celé lidstvo do tìlesné i duchovnísmrti, Kristus pøinesl skrze Svoji spra-vedlnost ospravedlnìní a �ivot vìènýka�dému, kdo nále�í do Jeho ovèince.A proto, jako skrze jednoho èlovìkave�el do svìta høích a skrze høíchsmrt, tak také smrt pøe�la na v�echnylidi, ponìvad� v�ichni zhøe�ili.(Øímanùm 5:12)Zde vidíme, �e jsme v Adamovi v�ichnido posledního zhøe�ili. Ale právì proto,�e skrze jednoho èlovìka ve�el dosvìta høích a smrt, tak skrze jednohoJe�í�e Krista pøichází dar ospravedlnìnípro ty, kteøí jsou Jeho.Jestli�e toti� kvùli provinìní jednohoèlovìka kralovala skrze toho jednohosmrt, mnohem spí�e ti, kteøí pøijímajíhojnost milosti a daru spravedlnosti,budou kralovat v �ivotì skrze tohojednoho, Je�í�e Krista! Tak tedy, jako

skrze jediné provinìní pøi�lo nav�echny lidi odsouzení, tak takéskrze jediný spravedlivý èin pøi�lo nav�echny lidi ospravedlnìní �ivota.Nebo� jako se neposlu�ností jednohoèlovìka mnozí stali høí�nými, tak setaké poslu�ností jednoho mnozístanou spravedlivými.(Øímanùm 5:17-19)Ver�e, kterými arminiáni obhajujípohled, �e Je�í� zemøelza v�echny høí�níkyVìt�ina ver�ù, kterými bratøi arminiá-ni obhajují neomezené vykoupení,spadá do následujících tøech skupin:1. V�ichni arminiáni vìøí , �e Bo�ípovaha Je�í�e Krista je neomezená.Hodnota Jeho smrti musí tedy být takéneomezená, musí být dostaèující, abyspasila v�echny lidi bez výjimky. Pøesnìv toté� vìøí ale i kalvinisté. V tom rozpornevìzí. Rozdíl je v tom, �e nekoneènáhodnota smrti Pána Je�í�e není dùvod,aby Jeho smrt byla stejnì hodnotná prov�echny, a dále - arminiáni vìøí, �e je toèlovìk, jen� svým rozhodnutím vyme-zuje koneèný poèet vykoupených,zatímco kalvinisté vìøí, �e je to svrcho-vaný Bùh.2. Dìlící zeï mezi �idy a pohanybyla str�ena Kristovou obìtí. Bo�í krá-lovství se "rozrostlo" za hranice"národního" Izraele a "zahrnulo" poha-ny. (Starý zákon zmiòuje ty, kteøí patøiliBohu ani� by nále�eli etnicky Izraeli.)Do Bo�ího království, do pravého Izrae-le v�ak nikdy nepatøili v�ichni etniètí�idé, stejnì jako do nìj nepatøili anepatøí v�ichni pohané.Skrze nìho jsme pøijali milost apo�-tolského poslání, aby ke cti jehojména uposlechly a uvìøily v�eckynárody; (Øímanùm 1:5)nebo:V nìm je ná� mír, on dvojí spojilv  jedno, kdy� zboøil zeï, která rozdì-luje a pùsobí svár. Svou obìtí odstra-nil zákon ustanovení a pøedpisù, abyz tìch dvou, z �ida i pohana, stvoøiljednoho nového èlovìka, a tak na-stolil mír. Oba dva usmíøil s Bohem
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v  jednom tìle, na køí�i usmrtil jejichnepøátelství. Pøi�el a zvìstoval mír,mír vám, kteøí jste dalecí, i tìm, kteøíjsou blízcí. (Efezským 2:14-17)�idé si v�ak mysleli, �e pouze oni majíto privilegium, �e znají Boha a spásu.Oni se o Boha s nikým nechtìli dìlit:Kdy� �idé vidìli tolik lidí, naplnila jezávist a zaèali Pavlovým slovùmodporovat a rouhat se. Ale Pavel aBarnabá� smìle prohlásili: "Vám�idùm mìlo být slovo Bo�í zvìstová-no nejprve. Proto�e je odmítáte, a taksami sebe odsuzujete k ztrátì vìèné-ho �ivota, obracíme se k pohanùm.V�dy� Pán nám pøikázal: `Ustanoviljsem tì, abys byl svìtlem pohanùma  nesl spásu a� na sám konec ze-mì.´ Kdy� to pohané usly�eli, rado-vali se a velebili slovo Pánì; ti pak,kteøí byli vyvoleni k vìènému�ivotu, uvìøili. A slovo Pánì se �íøilopo celé krajinì. Ale �idé pobouøilivzne�ené �eny, které také ctily jedi-ného Boha, pobouøili i pøední mu�etoho mìsta, podnítili tím proti Pavlovia Barnabá�ovi nepøátelství a vyhnalije ze svého kraje.(Skutky apo�tolské 13:45-50)�idé �árlili na pohany, bránili Pavlovizvìstovat evangelium právì pohanùm.�idé byli pøesvìdèeni, �e oni znají prav-du, a jestli�e má nìkdo nìkomu zvìsto-vat Boha, tak jsou to jen oni.Ti zabili i Pána Je�í�e a prorokya  také nás pronásledovali; nelíbí seBohu a jsou v nepøátelství se v�emilidmi, kdy� nám brání kázat pohanùmcestu spásy. Tak jen dovr�ují mírusvých høíchù. U� se v�ak na nichukazuje koneèný hnìv Bo�í.(1 Tesalonickým 2:15-16)�idé se tedy mylnì domnívali, �e spásaje urèena jen pro nì a nikoho jiného -proto tak trvali na zákonu. Pro �ida bylonepøedstavitelné, �e by pohan mohl býtspasen vnì �idovství. Z tohoto dùvoduapo�tolové pou�ívali slova "svìt"a  "v�ichni", aby �idùm do�lo, �e ne-jsou výluèným spaseným národem, �ejsou spojeni v Kristu se zbytkem svìta

a se v�emi. Nový zákon tento �idovskýpøelud napravuje zdùraznìním - "celýsvìt, v�echny národy, ve�keré stvoøeníatd." Tato slova mìla �idùm sdìlit, �eKristus zemøel za v�echny lidi bezrozdílu, tj. zemøel za �idy i za pohany.Tato slova rozhodnì �idùm nenavrho-vala, to u� by vùbec nepøijali, �e byKristus zemøel za v�echny lidi bezvýjimky, tj. �e zemøel za ka�dého høí�-níka, který byl kdy zrozen. �idé dobøerozumìli Bo�ímu omezenému pojetívyvolení - vyvolenými byli pøece sami...3. Neurèité výrazy  jako "v�ichni"a  "svìt" musí být v�dy chápányv  celém kontextu. Je mnoho ver�ù,v  nich� je Kristova smrt pøisouzenaurèitému, jistému okruhu høí�níkù.Urèité výrazy musí v�dy být upøednost-nìny pøed neurèitými. Ver�e nestojíproti sobì, ale vedle sebe.Nìkteré ver�e jako by øíkaly, �e Je�í�Kristus zemøel za "svìt", proto Jehosmrt nabízí spásu "v�em".Podívejme se nejprve na nìkolikver�ù, kde se vyskytuje slovo "svìt":Bylo tu pravé svìtlo, které osvìcujeka�dého èlovìka; to pøicházelo dosvìta. (Jan 1:9)Druhého dne spatøil Jan Je�í�e, jakjde k nìmu, a øekl: "Hle, beránekBo�í, který snímá høích svìta."(Jan 1:29)Nebo� Bùh tak miloval svìt, �e dalsvého jediného Syna, aby �ádný, kdov nìho vìøí, nezahynul, ale mìl �ivotvìèný. V�dy� Bùh neposlal svéhoSyna na svìt, aby soudil, ale abyskrze nìj byl svìt spasen.(Jan 3:16-17)Oné �enì pak øíkali: "Teï u� vìøímene proto, cos nám o nìm øekla; samijsme ho sly�eli a víme, �e toto jeopravdu Spasitel svìta." (Jan 4:42)Nebo� v Kristu Bùh usmíøil svìt sesebou. Nepoèítá lidem jejich provi-nìní a nám ulo�il zvìstovat totosmíøení. (2 Korintským 5:19)On je smírnou obìtí za na�e høíchy,a  nejenom za na�e, ale za høíchycelého svìta. (1 Janùv 2:2)
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A my jsme spatøili a dosvìdèujeme,�e Otec poslal Syna, aby byl Spasite-lem svìta. (1 Janùv 4:14)a. Slovo "svìt"  v Písmu obyèejnìneznamená "ka�dý jednotlivec, ka�dýèlovìk". Ve skuteènosti v mnoha ver-�ích slovo "svìt" pøedstavuje vymeze-nou skupinu lidí:Vás nemù�e svìt nenávidìt, mnev�ak nenávidí, proto�e ho usvìdèujiz  jeho zlých skutkù. (Jan 7:7)Kristus hovoøí o dvou skupinách,o  "vás" a "svìtì". "Svìt" v tomto ver�inepøedstavuje ka�dého èlovìka doposledního, proto�e jste "vy", kdonále�íte Bohu, a "svìt", jen� nále�ítomu Zlému.Farizeové si øekli: "Vidíte, �e nicnezmù�ete! Celý svìt se dal za ním."(Jan 12:19)Ka�dý arminián i kalvinista ví, �e celýsvìt se za Kristem nedal. Co�pak neøí-káme, �e na Letné byla celá Praha,aèkoliv tam bylo "jen" 400.000 lidí? Nejprve vzdávám díky svému Bohuskrze Je�í�e Krista za vás v�echny,proto�e se po celém svìtì roz�iøujezvìst o va�í víøe. (Øímanùm 1:8)"Po celém známém svìtì" znamenalo"po Øímské øí�i". Na Amazonce se zaPavlovy doby evangelium ne�íøilo,pøesto�e tato oblast do "celého svìta"jistì patøí. "Vy v�ichni" také neznamenáv�echny lidi svìta, ale jenom "vásv�echny", kteøí Mu nále�íte.Skoro se mi zdá, �e nás apo�tolyBùh urèil na poslední místo, jakovydané na smrt; stali jsme se podíva-nou svìtu, andìlùm i lidem.(1 Korintským 4:9)V té dobì �ily na svìtì statisíce lidí,kteøí o apo�tolech nemìli ani tu�ení,nato�, aby se jim stali podívanou. Dod-nes je takových na sta milionù.Ducha pravdy, kterého svìt nemù�epøijmout, ponìvad� ho nevidí aninezná. Vy jej znáte, nebo� s vámizùstává a ve vás bude. (Jan 14:17)Jak by mohl Je�í� Kristus zemøít za celýsvìt ve smyslu za ka�dého èlovìka,kdy� svìt nemù�e pøijmout Ducha

pravdy? "Svìt" zde neznamená ka�dé-ho èlovìka, který kdy �il na zemi. Kdy-by znamenal, potom by nikdo nemohldostat Ducha svatého! Jak sladíme:"Je�í� zemøel za svìt" a "Svìt nemù�epøijmout Ducha pravdy"? Má "svìt"v tìchto ver�ích stejný význam? Není-lislovo "svìt" blí�e urèeno, potom jejtémìø v�dy musíme chápat v omeze-ném smyslu. I my øíkáme "celý svìt" sezbláznil, a myslíme - kromì mne nebonás.b. Písmo uèí,  �e Pán Je�í� KristusSvojí smrtí zajistil a dokonal spasení.Proto, kdy� Bible hovoøí o Jeho ukøi�o-vání za "svìt", nemù�e to znamenat zaka�dého èlovìka, tedy do posledního.Kdyby byl Je�í� ukøi�ován za ka�dého,a skuteènì dokonal na køí�i Svoje spa-sitelné dílo, potom by musel být spa-sen ka�dý èlovìk, který na této planetì�il, �ije a bude �ít! Jediné jiné mo�névysvìtlení je, jestli�e zemøel za ka�dé-ho, pak Svojí smrtí nezajistila  nedokonal spasení, ale pouze jejumo�nil úplnì v�em tak, aby mohlo být"dokonáno" na základì osobního skut-ku víry. Toto je podstata arministickéhostanoviska. Je�í� ale pøi�el, aby bez-podmíneènì spasil vyvolené høí�níky;nepøi�el, aby umo�nil spásu v�em podpodmínkou osobního rozhodnutí.c. Z Písma tedy vyplývá , �e "svìt"èasto znamená høí�né lidi, kteøí jsou ve"svìtì", ale nejsou v Kristu. Ka�dý, kdose narodil, narodil se ze "svìta", a nez Boha. Jestli�e Kristus pøi�el, abyspasil "svìt", znamená to, �e pøi�el,aby ze "svìta" zachránil ty, kteøí byjinak zahynuli.V�dy� Syn èlovìka pøi�el spasit, cozahynulo. (Matou� 18:11)Jestli�e Kristus pøi�el, aby spasil "svìt",pak "svìt" také znamená ty, kteøí bu-dou pøijímat Jeho tìlo, kteøí budou mítúèast v Jeho ukøi�ování. Já jsem ten chléb �ivý, který sestou-pil z nebe; kdo jí z toho chleba, �ivbude na vìky. A chléb, který já dám,je mé tìlo, dané za �ivot svìta.(Jan 6:51)
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Je�í�ovým chlebem se zajisté ne�ivíka�dý èlovìk svìta...Prostudujme zevrubnì jeden z nej-èastìji citovaných ver�ù:Nebo� Bùh tak miloval svìt, �e dalsvého jednorozeného Syna, aby�ádný, kdo vìøí v nìho, nezahynul,ale mìl vìèný �ivot. (Jan 3:16)

Tabulkové zpracování nám nejlépepøiblí�í oba pohledy, které se neli�ív  upøednostnìní dùrazù, ale li�í sev  podstatì. První je antropocentrický- soustøedìný na prospìch èlovìka;druhý je teocentrický - soustøedìnýna zámìr Svrchovaného Boha a Jehonejsvatìj�í vùli:
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Arminiánský pohled Kalvínský pohledmiloval Bùh mìl takovou pøirozenou,neomezenou lásku a touhu poradosti a �tìstí
Bùh mìl tu nejsvrchovanìj�í lásku,�e se ze Své absolutnì svaté vùlerozhodl,

svìt celého padlého v bídì høíchuponoøeného svìta, naprostov�ech lidí do posledního,�e pro jejich dobro, ze Svéhosmilování a soucitu nad nimi,
z celého padlého v bídì høíchuponoøeného svìta, ze v�echnárodù, spasit pro Sebe a kvùliSobì Svùj zvlá�tní vyvolený lid,Své královské knì�stvo tak,

dal dal Svého Syna ukøi�ovat,aby nesl høíchy naprosto v�echlidí, a tím umo�nil
�e povìøil Svého Syna, aby nesljeho høíchy, aby se stal jehoplnì úèinným Spasitelem,

�ádný ka�dému, pod podmínkou -kdo se ze své pøirozenésvobodné vùle rozhodne víroupøijmout nenásilné voláníDucha svatého v Nìho uvìøit,
aby Svojí obìtí vytrhl (vzkøísil)høí�níky ze smrti do �ivota, abybezpodmíneènì zajistil, �e ka�dýBohem zrozený z Ducha (ne z tìla)v Nìho uvìøil,mìl aby mìl �ivot vìèný. a mìl �ivot vìèný se v�ím co pronìho urèil.

Dal�í ver�e jako by øíkaly, �e Je�í�Kristus zemøel za "v�echny", protoJeho smrt nabízí spásu "v�em".Podívejme se tedy na nìkolik ver�ù,kde se vyskytuje slovo "v�ichni":A tak tedy: Jako jediné provinìnípøineslo odsouzení v�em, tak i jedinýèin spravedlnosti pøinesl v�em ospra-vedlnìní a �ivot. (Øímanùm 5:18)V�dy� nás má ve své moci láskaKristova - nás, kteøí jsme pochopili,�e jeden zemøel za v�ecky, a �e tedyv�ichni zemøeli; a za v�echny zemøelproto, aby ti, kteøí jsou na�ivu, ne�iliu� sami sobì, nýbr� tomu, kdo za nìzemøel i vstal. (2 Korintským 5:14-15)

...aby v�ichni lidé do�li spásy a po-znali pravdu. Je toti� jeden Bùha  jeden prostøedník mezi Bohem alidmi, èlovìk Kristus Je�í�, který dalsám sebe jako výkupné za v�echny,jako svìdectví v urèený èas.(1 Timoteovi 2:4-6)Ale vidíme toho, který byl nakrátkopostaven ní�e ne� andìlé, Je�í�e, jakje pro utrpení smrti korunován ctía  slávou; nebo� mìl z milosti Bo�ízakusit smrt za v�ecky.(�idùm 2:9)Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak sito nìkteøí vykládají, nýbr� má s námitrpìlivost,   proto�e  si  nepøeje,   aby



nìkdo zahynul, ale chce, aby v�ichnidospìli k pokání.  (2 Petrùv 3:9)a. Jak slovo "svìt", tak i slovo"v�ichni" musí být urèeno ve svýchsouvislostech. Musíme pou�ívat stejnýprincip jako u  "svìta". "V�ichni" nemu-sí zahrnovat úplnì ka�dého.b. Nìkdy slovo "v�ichni" znamená"v�ichni" z jisté skupiny, kategorie :A tak tedy: Jako jediné provinìnípøineslo odsouzení v�em, tak i jedinýèin spravedlnosti pøinesl v�em ospra-vedlnìní a �ivot. (Øímanùm 5:18)Kontext celé Bible jasnì uèí, �e úplnìv�ichni propadli odsouzení, ale ospra-vedlnìní a �ivot mají jen ti, kteøí uvìøí.Kde�to tento ver� jako by uèil, �e �ivota ospravedlnìní mají "v�ichni". Kdy�Bible øekne "v�em", význam nemusí býtv�dy toto�ný. V tomto ver�i stejné slovo"v�em" mù�e znamenat v prvním výs-kytu "naprosto v�em" a v druhémvýskytu "v�em vyvoleným". Stejný"problém" vidíme v následujícím ver�i:...jako v Adamovi v�ichni umírají, takv Kristu v�ichni dojdou �ivota.(1 Korintským 15:22)Dal�í mo�ná interpretace tohoto typuver�ù je tato:...jako v Adamovi v�ichni (kdo byli keKristu pøita�eni Otcem) umírají, takv  Kristu v�ichni (kdo byli ke Kristupøita�eni Otcem) dojdou �ivota.(1 Korintským 15:22)Potom výraz "v�ichni" znamená toté�,ale neznamená naprosto ka�dého, jenv�echny z té�e skupiny. Nebo uva�uj-me:...jeden Bùh a Otec v�ech, který jenade v�emi, skrze v�echny pùsobía  je ve v�ech. (Efezským 4:6)Kontext Bible jasnì uèí, �e Bùh je stvo-øitelem v�ech, ale Otcem jen Svých.Ïábel je pøece otcem svìta, otcempøirozených lidí! Zde se "v�ech" vztahu-je jen na obèany Bo�ího království. Jakrozumíme tomuto pøíkladu:A tak bude spasen celý Izrael, jak jenapsáno: "Ze Sionu pøijde Vysvobo-ditel a odvrátí bezbo�nosti od Jáko-ba. (Øímanùm 11:26)

Nikdo, a� pøijímá pohled dispensaènínebo reformovaný, arministický nebokalvínský, futuristický nebo preteristic-ký, zajisté netvrdí, �e ka�dý Izraelita,bez výjimky, bude spasen. Spasenbude "jen" celý pravý Izrael, a� si podtímto pojmem pøedstavujeme kohoko-liv; v�dy jde o vymezenou vyvolenouskupinu nále�ející Bohu.c. Nìkdy slovo "v�ichni"  znamenánìkteøí ze v�ech skupin, nìkteøí zev�ech kategorií. A nebudou u� uèit ka�dý svéhobli�ního a ka�dý svého bratra a øíkat:´Poznej Pána!´, proto�e mne v�ichnibudou znát - od nejmen�ího a� ponejvìt�ího z nich. (�idùm 8:11)Pána Je�í�e Krista budou znát jennìkteøí, ze v�ech národù. Podobný jei  následující ver�:A já, kdy� budu vyzdvi�en od zemì,potáhnu v�echny k sobì."(Jan 12:32)Je�í� byl vyzdvi�en od zemì na køí�i.Potáhl v�echny k sobì? Potáhl "jen"Svoje ze v�ech národù.Pøi interpretaci musíme vzít ohledna ostatní ver�e, jinak k dohodì nedo-jdeme, jinak by si Bible protiøeèila.Tucty ver�ù jasnì uèí, �e Je�í�ovovykoupení bylo mínìno jen pro urèitouskupinu. Tyto ver�e nehovoøí o neurèe-ných "v�ech", ale o "v�ech" urèených,tedy vyvolených.Právì tak Syn èlovìka nepøi�el, abyse mu slou�ilo, ale aby slou�il a abydal svùj �ivot jako výkupné za mno-hé. (Matou� 20:28)Zde je výkupné za "mnohé", ne za"v�echny". V tomto ver�i je výslovnìnapsáno, �e Je�í� zemøel za mnohé, alene za v�echny. Naprosto stejný principplatí i v následujícím ver�i:...nebo� to je má krev nové smlouvy,která se prolévá za mnohé na odpu�-tìní høíchù. (Matou� 26:28)Je�í�ova krev nebyla vylita za v�echny,ale za mnohé.Dbejte tedy na sebe i na celé stádo,nad ním� vás Duch Svatý ustanovilbiskupy, abyste pásli Bo�í církev,
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kterou získal svou vlastní krví.(Skutky 20:28)Je�í� Kristus prolil Svoji krev za Svojicírkev, za Svùj Bo�í Izrael. On ji neprolilza svìt, neprolil ji za ka�dého.Jak by nám Ten, který neu�etøilsvého vlastního Syna, ale vydal ho zanás za v�echny, nedaroval s ním takév�echny vìci? Kdo obviní Bo�í vyvo-lené? V�dy� Bùh, ten ospravedlòuje!(Øímanùm 8:32-33)V pøede�lém dvojver�í "my v�ichni"jsou "Bo�í vyvolení". Pán Je�í� Kristusnebyl u�etøen - byl obìtován Otcem za"Bo�í vyvolené", ne za v�echny lidi.A proto je prostøedníkem novésmlouvy, aby ti, kdo jsou povoláni,mohli pøijmout zaslíbení vìènéhodìdictví, nebo� ji� nastala smrtk vykoupení z pøestupkù spáchanýchza první smlouvy. (�idùm 9:15)Kristova vykupující smrt, jak vidíme, sevztahuje jen na ty, "kdo jsou povoláni".Takto bychom mohli pokraèovatdlouho. Na závìr si zopakujme úvodníotázku: Umo�nil Pán Je�í� v�em, abyse rozhodli uèinit Jeho obì� úèinnou,nebo Pán Je�í� zemøel za Svoje a sku-teènì je nezvratitelnì spasil? Závìrpatøí vám, ètenáøùm a bratrùm v Kristu.Napsal a z rùzných materiálu sestavil-pst-Mathison: "Dispensationalism RightlyDividing People of God",David N. Steele, Curtis C. Thomas:"The Five Points of Calvinism",John Owen: "Life by His Death",R.C. Sproul: "Chosen by God"
OMEZENÉ SMÍØENÍObì� smíøení je Bo�í dílo v Kristu,dokonané na køí�i, kde Kristus zru�ildluh na�eho høíchu, v Nìm upokojilsvùj svatý hnìv proti nám a získal pronás v�echen u�itek spasení. Kristovasmrt byla nevyhnutelná, proto�e kdybyBùh smetl høích ze svìta bez od�kod-nìní, neprokázal by tím spravedlivývztah ke svému stvoøení a své slávì.

V epi�tole Øímanùm Pavel øíká, �eBùh vydal Krista,jeho� Bùh urèil za nástroj smíøenískrze víru v jeho krev, aby prokázalsvou spravedlnost; nebo� Bùh ve svéshovívavosti prominul pøede�lé høí-chy, aby prokázal svou spravedlnostv nynìj�ím èase, aby byl spravedli-vým a ospravedlòujícím toho, kdo jez Je�í�ovy víry.(Øímanùm 3,25-26)Jinými slovy, Kristova smrt byla nevy-hnutelná pro potvrzení Bo�í spravedl-nosti v tom, �e bezbo�né ospravedlòujez víry. Bylo by nespravedlivé odpustithøí�níkùm, jako by jejich høíchy bylybezvýznamné, kdy� ve skuteènosti jsounekoneènou urá�kou podstaty Bo�íslávy. Proto Je�í� nesl prokletí, kteréodpovídalo na�im høíchùm, abychommohli být ospravedlnìni a Bo�í sprave-dlnost byla zachována.Pojem "omezené smíøení" odpovídána dotaz: "Za koho Kristus zemøel?" Zaotázkou rozsahu smíøení je ale stejnìdùle�itá otázka o podstatì smíøení.Èeho vlastnì Kristus dosáhl ve pros-pìch tìch, za nì� na køí�i umíral?Øekneme-li, �e Kristus zemøel stej-ným zpùsobem za ka�dou lidskoubytost, pak musíme vymezit povahusmíøení naprosto jinak, ne� kdy� vìøí-me, �e Kristus zemøel jen za ty, kteøíopravdu vìøí. V prvním pøípadì by toznamenalo, �e Kristova smrt ve skuteè-nosti nikoho nezachraòuje, ale pouzepùsobí, �e v�ichni lidé mohou býtzachránìni a  spaseni. Ve skuteènostinikomu neodstranila Bo�í trestajícíhnìv, ale místo toho vytvoøila prostor,kam lidé mohou sami pøijít a nalézt Bo�ímilosrdenství - pokud pøirozenì tou�ípo Bohu, a zvolí si své znovuzrozeníbez pùsobení neodolatelné Bo�í milosti.Pokud Kristus zemøel za v�echny lidistejným zpùsobem, pak nezískal obno-vující milost pro ty, kteøí jsou spaseni,ale oni sami sebe musí obnovit a pøi-vést se k víøe. Teprve potom - a jentehdy - se stávají úèastníky dobrodiníkøí�e.
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Jinými slovy: pokud vìøíte, �e Kristuszemøel za v�echny lidi stejným zpùso-bem, pak dobrodiní køí�e nemù�e zahr-novat milosrdenství, skrze nì� jsmepøivedeni k víøe. Kdyby zahrnovalo,potom by byli v�ichni lidé pøivedenik  víøe - co�, jak víme, nejsou. Pokudmilosrdenství (jím� jsme pøivedeni k víøe- neodolatelná milost), není souèástítoho, co Kristus vydobyl na køí�i, paknám nezbývá, ne� abychom se samizachránili z otroctví høíchu, tvrdostisrdce, slepoty poru�ení a pøed Bo�ímhnìvem.Z toho pak zjevnì vyplývá, �e to neníkalvinista, kdo omezuje Bo�í smíøení,ale arminián, proto�e popírá, �e smírèíKristova smrt dosahuje toho, co nejvícepotøebujeme - toti� záchranu z na�ehoduchovního stavu mrtvosti, tvrdostia  slepoty, co� v�e je pod Bo�ím hnì-vem. Arminián omezuje podstatu,hodnotu a úèinnost smíøení, aby mohløíci, �e toho v�eho bylo dosa�eno i proty, kteøí umírají v nevìøe a jsou zatrace-ni. Aby mohl øíci, �e Kristus zemøel zav�echny lidi tým� zpùsobem, musíarminián omezit smíøení na bezmocnoupøíle�itost pro v�echny lidi, aby se samirozhodli, zda chtìjí být zachránìni zesvého stra�ného stavu ztracenostia  zka�enosti.Na druhé stranì kalvinisté neomezujímoc a úèinnost smíøení. Jednodu�eøíkají, �e Bo�ím zámìrem na køí�i byloúèinnì vykoupit své dìti. A pøipojujeme,�e kdy� za nì Kristus umíral, nepøipraviljim pøíle�itost, aby se samy rozhodly,zda chtìjí být zachránìny, ale skuteènìpro nì získal v�echno, co bylo zapotøe-bí k jejich spáse, vèetnì milosti obno-vení a daru víry.Nepopíráme, �e v�ichni lidé jsouurèeni pro u�itek køí�e v jistém smyslu.1. Timoteovi 4,10 øíká, �e Kristus je"Spasitelem v�ech lidí, a zvlá�tì vìøí-cích". Co odmítáme, je tvrzení, �ev�ichni lidé jsou urèeni pro dobrodiníplynoucí z Kristova køí�e tým� zpùso-bem. V�echno Bo�í milosrdenství -poèínaje vycházejícím sluncem (Matou�

5,45), a konèe kázáním evangelia pocelém svìtì (Matou� 24,14) - je mo�néjen kvùli køí�i.To je tvrzení Øímanùm 3,25, kde jekøí� pøedstaven jako základ Bo�í spra-vedlnosti nutný k prominutí høíchù.Ka�dý nádech, který nevìøící udìlá, jeskutkem Bo�ího milosrdenství, kdy Bùhzadr�uje soud (Øímanùm 2,4). V�dy,kdy� je evangelium kázáno nevìøícím,je to Bo�í milosrdenství, které dávápøíle�itost ke spasení.Odkud plyne toto milosrdenstvík  høí�níkùm? Jak mù�e být Bùh spra-vedlivý, kdy� zadr�uje soud nad høí�ní-ky, kteøí si zaslou�í být okam�itì uvr�e-ni do pekla? Odpovìï je, �e Kristovasmrt tak jasnì demonstruje Bo�í spra-vedlivou nenávist k høíchu, �e Bùh nynímù�e nakládat s nevìøícím svìtemmilosrdnì, ani� by kompromitoval svouspravedlnost. V tomto smyslu je KristusSpasitelem v�ech lidí.Ale zvlá�tì je Spasitelem tìch, kteøívìøí. Je�í� Kristus nezemøel za v�echnylidi tým� zpùsobem. Cíl Kristovy smrtipro Bo�í dìti byl ten, �e vydobylo  mnoho víc ne� jen vycházející sluncea mo�nost být spasen. Kristova smrtskuteènì zachraòuje od v�eho zlého ty,za nì� Kristus zvlá�tì a úèinnì zemøel.Je mnoho ver�ù, které hovoøí o tom,�e Kristova smrt je urèena ke spaseníBo�ího lidu, a ne ka�dého jednotlivce.Napøíklad:...a za ty ovce pokládám svùj �ivot.(Jan 10,15)Kristovy ovce jsou ti, které Otec pøita-huje k Synovi.Vy ale nevìøíte, proto�e nejstez  mých ovcí. (Jan 10,26)V�imnìte si: být ovcí umo�òuje stát sevìøícím, a ne naopak. Tak�e ovce, zakteré Kristus umírá, jsou jen ti, kteøíjsou vyvoleni Otcem, aby je dal Synovi.V Janovi 17,6.9.19 se Je�í� modlí:Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsimi dal ze svìta. Byli tvoji a dal jsi jemnì... Já prosím za nì; neprosím zasvìt, ale za ty, které jsi mi dal, nebo�jsou tvoji... A já posvìcuji sám sebe
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za nì, aby i oni byli posvìceni prav-dou.V tomto pohledu je posvìcením Je�í�o-va smrt, kterou se chystá podstoupit.Jeho smrt a jeho pøímluva jsou urèenyvýhradnì jeho uèedníkùm, ne svìtuv�eobecnì.(Kaifá�) proto�e byl toho roku nejvy�-�ím knìzem, prorokoval, �e Je�í� mázemøít za tento národ. A nejen zatento národ, ale také aby shromá�dilrozptýlené Bo�í dìti v jedno.(Jan 11,51-52)Jsou tu tedy Bo�í dìti, je� jsou rozptý-leny po celém svìtì. Toto jsou ovce. Tojsou ti, které Otec pøitáhne k Synovi.Je�í� zemøel, aby shromá�dil tyto jed-notlivce v jeden lid. Úèel je tentý� jakov  Janovi:A za ty ovce pokládám �ivot. Mámv�ak i jiné ovce, které nejsou z toho-to ovèince. I ty musím pøivést a usly�ímùj hlas. (Jan 10,15-16)Kristus zemøel za své ovce, tedy zaBo�í dìti.Jsi hoden vzít tu knihu a otevøít jejípeèeti; nebo� jsi byl zabit a vykoupiljsi nás Bohu svou krví z ka�déhopokolení a jazyka, lidu i národa.(Zjevení 5,9)V souladu s Janem 10,16 Jan neøíká, �eKristova smrt poskytla úplné výkupnéza v�echny lidi, ale �e vykoupila jednot-livé lidi z ka�dého pokolení svìta.To je zpùsob, jak chápeme textyjako 1. Janova 2,2, kde se øíká:A on je obì� slitování za na�e høíchy,a nejen za na�e, ale i za celý svìt.Toto neznamená, �e Kristus zemøels  úmyslem uspokojit Bo�í hnìv zaka�dého èlovìka na svìtì, ale �e"ovce", "Bo�í dìti" rozptýlené po celémsvìtì, "z ka�dého pokolení a jazyka, lidui národa", jsou zahrnuty v Kristovìsmíøení. Vlastnì je gramatická paralel-nost Jana 11,52 a 1. Janovy 2,2 takblízká, �e je obtí�né uniknout pøesvìd-èení, �e Jan chce v obou ver�ích vyjá-døit tuté� skuteènost....prorokoval, �e Je�í� má zemøít zatento národ. A nejen za tento národ,

ale také aby shromá�dil rozptýlenéBo�í dìti v jedno. (Jan 11,51-52)A on je obì� slitování za na�e høíchy,a nejen za na�e, ale i za celý svìt.(1. Janova 2,2)Tento "celý svìt" se vztahuje na Bo�ídìti, rozptýlené po celém svìtì.Pokud by se "celý svìt" vztahovalna ka�dého jednotlivce, byli bychomnuceni øíci, �e Jan uèí, �e v�ichni lidébudou spaseni - èemu� on sám alenevìøí (Zjevení 14,9-11). Dùvod, proèbychom byli nuceni toto øíci, je ten, �epojem smíøení odpovídá skuteènémusejmutí hnìvu z høí�níka. Kdy� je Bo�íhnìv proti høí�níkovi usmíøen, je od nìjvzat, je odstranìn. Výsledkem je, �ev�echna Bo�í moc nyní proudí ve slu�-bì Jeho milosrdenství, z èeho� vyplývá,�e Bohu nemù�e nic zabránit, abytohoto høí�níka zachránil.Usmíøený høích ji� nemù�e být po-trestán. Jinak smíøení ztrácí svùj výz-nam. Tak�e pokud je Kristus obìtísmíøení za odpu�tìní v�ech høíchùka�dého jednotlivce na celém svìtì,pak nemohou být nevìøící potrestáni,ale spása patøí i jim. Ale Jan v takovýuniverzalismus nevìøí (J 5,29). A tak jevelmi nepravdìpodobné, �e by ver�z 1. Janovy 2,2 uèil, �e Je�í�ova obì� jesmíøením pro ka�dou osobu na svìtì.Marek 10,45 - v souladu se Zjevením5,9 - neøíká, �e Je�í� pøi�el vykoupitv�echny lidi. Pí�e se tam:V�dy� ani Syn èlovìka nepøi�el, abyse mu slou�ilo, ale aby slou�il a abydal svùj �ivot jako výkupné za mno-hé.Podobnì i v Matou�ovi 26,28, øíkáJe�í�:Nebo� to je má krev nové smlouvy,která se prolévá za mnohé na odpu�-tìní høíchù.Tak byl i Kristus jednou obìtován,aby vzal na sebe høíchy mnohých, atìm, kdo ho oèekávají, se podruhéuká�e bez høíchu, aby je spasil.(�idùm 9,28)(Viz té� 13,20 a Izaiá� 53,11-12) Jedna z nejjasnìj�ích pasá�í, je� se
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týkají zámìru Kristovy smrti, je v Efez-ským 5,25-27. Není zde jen Pavlovoprohlá�ení, �e tím, komu je urèen u�itekKristovy smrti, je církev, ale také, �eu�itkem Kristovy smrti je posvìcenía  oslavení církve. To je pravda, kterouchceme obzvlá�� zachovat: køí� nebylurèen k tomu, aby dal v�em lidemmo�nost se zachránit, ale ve skuteè-nosti byl urèen k tomu, aby zachránilcírkev. Pavel øíká:...jako i Kristus miloval církev a vydalsám sebe za ni, aby ji posvìtil, kdy� jioèistil koupelí vody skrze slovo; aby jipostavil pøed sebou jako slavnoucírkev...Podobnì v Titovi 2,14 Pavel taktopopisuje úèel Kristovy smrti:(Je�í�) dal sám sebe za nás, aby násvykoupil z ve�keré nepravosti a oèis-til si pro sebe svùj zvlá�tní lid, horlivìmilující dobré skutky.Kdyby byl Pavel arminián, neøekl bysnad "Dal sám sebe, aby vykoupilv�echny lidi z ve�keré nepravostia  oèistil si pro sebe v�echny lidi"? AlePavel øíká, �e plánem smíøení je oèistitpro Krista zvlá�tní lid z tohoto svìta. Toje právì to, co stojí v Janovi 10,15;11,51n. a ve Zjevení 5,9.Jeden z nejpøesvìdèivìj�ích textùv  celé této otázce je Øímanùm 8,32. Jeto jedno z nejcennìj�ích zaslíbení proBo�í lid v celé Bibli. Pavel øíká:Jak by nám Ten, který neu�etøilsvého vlastního Syna, ale vydal ho zanás za v�echny, nedaroval s ním takév�echny vìci?"Rozhodující skuteènost, kterou musímevidìt, je to, �e Pavel zakládá jistotuna�eho dìdictví na Kristovì smrti.Pavel tedy øíká: "Bùh ti s nejvy��íjistotou dá v�echno, proto�e neu�et-øil svého vlastního syna, ale dal ho zatebe." Co se stane s tímto vzácnýmargumentem, pokud byl Kristus vydán iza ty, kteøí ve skuteènosti nepøijaliv�echny tyto vìci, ale místo toho jsouztraceni? Argument se rozpadne.Pokud Bùh dal svého vlastního Synaza nevìøící, kteøí nakonec budou ztrace-

ni, potom nemù�e øíci, �e neu�etøeníSyna zaruèuje "v�echny vìci" tìm, zanì� zemøel. Ale to je právì to, co Paveløíká! Pokud dal za vás Bùh svého Syna,pak vám jistì dá i v�echny vìci. Struk-tura Pavlovy my�lenky se jednodu�ezbortí, kdy� do ní vlo�íme pøedstavu, �eKristus zemøel za v�echny lidi tým�zpùsobem.Tento oddíl mù�eme zakonèit struè-ným srovnáním. Které z následujícíchprohlá�ení je pravdivé?1. Kristus zemøel za nìkteré høíchyv�ech lidí.2. Kristus zemøel za v�echny høíchynìkterých lidí.3. Kristus zemøel za v�echny høíchyv�ech lidí.Nikdo netvrdí, �e by první tvrzeníbylo pravdivé, proto�e pak by byliv�ichni ztraceni kvùli høíchùm, za kteréKristus nezemøel. Jediný zpùsob, jakbýt spasen z høíchu, je, �e ho Kristuspøikryje svou krví.Tøetí prohlá�ení je to, co by øeklarminián. Kristus zemøel za v�echnyhøíchy v�ech lidí. Ale proè potom ne-jsou v�ichni spaseni? Jeho odpovìï jeokam�itá: "Proto�e nìkteøí nevìøí." Alenení jejich nevìra jedním z høíchù, zanì� Kristus zemøel? Pokud odpoví"ano" (nevìra je høích, za nìj� Kristuszemøel), proè potom není pøikryta Je�í-�ovou krví a proè nejsou v�ichni nevìøí-cí spaseni? Pokud odpoví "ne" (nevìranení høích, za nìj� Kristus zemøel), pakmusí øíci, �e èlovìk mù�e být spasen,ani� by byly v�echny jeho høíchy smíøe-ny Je�í�em. Nebo se musí pøipojitk  nám a souhlasit s výrokem èíslo dvì:Kristus zemøel za v�echny høíchy nìkte-rých lidí. Tudí� zemøel za nevìru vyvo-lených, aby byl Bo�í trestající hnìv protinim upokojen a Jeho milost byla svo-bodná pøitáhnout je neodolatelnìz  vnìj�í temnoty do Jeho pøedivnéhosvìtla. John PiperBethlehem Baptist Church:"Èemu vìøímeo pìti bodech kalvinismu"

ZÁPAS O DU�I 19



BOHOSLU�BYV KORINTUCo tedy, bratøi? Kdy� se scházíte,ka�dý z vás má �alm, má vyuèování,má jazyk, má zjevení, má výklad. A�se to v�echno dìje k budování."(1. Korintským 14, 26)Pavlovo líèení bohoslu�by v 1. Korint-ským 14,26 je osou diskuze o boho-slu�bì a jejím prùbìhu. Mìla by mítbohoslu�ba pøedepsaný øád a uctivoubohoslu�ebnou formu? Nebo by semìla vyznaèovat neformálností, bez-prostøedností a novátorstvím? Má tobýt spí�e zále�itost "mozková", nebocitová?Ver� korintským a ver�e následujícínabízejí odpovìï. Obhájci bohoslu�ebv  novém stylu øíkají, �e Pavel zdepøedstavuje zcela neformální a pestrýprùbìh bohoslu�eb, do nich� pøispívámnoho vìøících, ka�dý podle svéhoobdarování. Ve svìtle takového pohle-du jsou mnozí obhájci nového stylupovzbuzeni skuteèností, �e se nynímnohé sbory odvracejí od formálního,pøedem daného stylu, jen� po staletídominoval u tìch, kdo milovali Bibli.Starý zpùsob, jak øíkají zastánci novýchstylù, omezuje bohoslu�bu pøísnìlimitovaným poètem prvkù v ní zastou-pených, zatímco nový zpùsob nekladenikomu �ádné zábrany - tak jako tomubývalo bìhem pobo�nosti v Korintu.Samozøejmì, pokud se podíváme natento klíèový ver� povrchnì, vypadá to,�e mluví o mnohotvárnosti a pozoru-hodné svobodì forem pøíspìvkù. "Cotedy, bratøi?" øíká Pavel, "kdy� sescházíte, ka�dý z vás má �alm, mávyuèování, má jazyk, má zjevení, mávýklad."Døíve ne� prozkoumáme, kteréz  tìchto zdání je správné, musímekonstatovat, �e tì�ko obhájíme tvrzení,které dnes klade dùraz na hudbu, jakousi pøedstavujeme v novém bohoslu�eb-ném stylu, proto�e jediným zmínìnýmhudebním prvkem je zde "�alm". I kdy�

tuto skuteènost pomineme, my�lenka,�e právì zde je popsána neformálníbohoslu�ba, má velké trhliny.Nejdøíve musíme odpovìdìt naotázku: Ke komu Pavel mluví?Oslovuje celou církev, nebo hovoøíjen k vedoucím èinitelùm? Pokud mluvík celé církvi, pak nepochybnì podáváobraz nièím neomezované a neformálníbohoslu�by. Pokud ale mluví jen k tìm,kdo jsou zodpovìdní za øád a chodpobo�ností, pak se nám obraz dostzmìní. Ke komu tedy Pavel mluví?Odpovìï najdeme ve slovech"ka�dý z vás". Kdo se na pobo�nostispolupodílel? Bylo to celé shromá�dì-ní, nebo jen nìkteøí?Prvním vodítkem je poèetnost církvev Korintu. Nebylo mo�né, aby se nabohoslu�bì podíleli v�ichni, ba anivìt�ina pøítomných. Pavlovo "ka�dýz vás" je proto spí�e urèeno jen star-�ím.Za druhé, Pavel svùj výrok "ka�dýz  vás" zu�uje pøibli�nì na polovinu,kdy� øíká ve ver�i 34: "Va�e �eny a� pøishromá�dìních mlèí." Pokud "ka�dýz  vás" odkazuje k celé církvi, pak sez  nìj nyní stává "polovina z vás".Za tøetí, slovní spojení "ka�dý z vás"je zredukováno dál na nìkolik mu�ù.Pavel urèuje omezení pro proroky, kdy�øíká: "Proroci a� mluví dva nebo tøi."(ver� 29) Povolený poèet prorokù je tøi,nebo i jen dva.Kolik prorokù mohlo v Korintu být?Poèet není uveden, ale ve Skutcích 13máme obraz podobnì velkého, antio-chejského sboru. V Antiochii mìli pìtprorokù a uèitelù v celé církvi. Navíc byltento poèet zredukován, kdy� jim Bùhskrze Ducha svatého øekl, aby dvaz  nich (Pavla a Barnabá�e) vyslali domisijní slu�by. Tak�e zùstali pouze tøiproroci a uèitelé. Z toho vidíme, �e anive velkých sborech biblické doby neby-lo mnoho prorokù a uèitelù. Navíc, titoproroci mohli promlouvat jen jeden podruhém. Ve svìtle tìchto ver�ù se obrazpro v�echny volné, otevøené a nefor-
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mální bohoslu�by postupnì rozpadá.Obdobná pravidla Pavel ustanovil promluvení v jazycích:Mluví-li nìkdo jazykem, a� mluví dvanebo nejvý�e tøi, a to postupnì,a  jeden a� vykládá.(ver� 27)Kdyby v�ak ve shromá�dìní nebylvykladaè, a tudí� by nebyla mo�nostovìøit dané zjevení, mìl mluvèí mlèet.Máme v Bibli rozpor?Vidíme, �e Pavlovo "ka�dý z vás"bylo tøikrát upraveno. Ale tento výrazmù�eme modifikovat je�tì o nìco víc.Pavlùv výrok musí být definovánv  kontextu skuteènosti, �e Pavel trvalna tom, aby kazatelé byli kvalifikovanía  osvìdèení. Od samého poèátkuexistence církve byli do úøadù v církviustanovováni ti, kteøí mìli patøiènoukvalifikaci a byli akceptováni v�emilidmi. Byla ustanovena slu�ba vyuèová-ní, tak�e pøi bohoslu�bì nemohl pøiná-�et slovo vyuèování ka�dý. Pavel byproto neschválil, aby ve sboru vyuèovaldoktríny kdokoliv.A tak si musíme polo�it otázku, comá apo�tol na mysli, kdy� øíká "ka�dýz  vás". Jak to mù�e být ka�dý, kdy� toPavel prakticky znemo�òuje? Je pouzejediné východisko z tohoto zdánlivéhorozporu v Pavlovì uèení: Pavel v tétoèásti dopisu nemluví k církvi jako celku,ale pouze k jejímu vedení nebok  "øeènické skupinì". Ka�dý z nichmù�e oèekávat, �e se bude na pobo�-nosti spolupodílet. Tito slu�ebníci byliustanoveni v poslu�nosti normám,které Pavel ustanovil (a brzy sepsal v 1.Timoteovi 3). Pokud bychom tvrdili, �ePavel mluví k celé církvi, pak bychommu vlo�ili do úst protimluv a uèinilibychom z celé pasá�e nesmyslnouzvìst.Skuteènost, �e Pavel adresuje tytopasá�e vedoucím církve, by nás nemìlapøekvapit, proto�e na konci 12. kapitolyhovoøí o apo�tolech, prorocích a uèite-lích. Potom èiní odboèku do krásné 13.kapitoly o lásce, je� je pro nás velkouvýzvou, logicky pokraèuje ve 14. kapi-

tole a opìt se soustøeïuje na proroky,uèitele a ty, kteøí mluví v jazycích (tiposlednì zmínìní byli také proroci,proto�e i oni pøiná�eli inspirovanouzvìst). Proto máme ve 26. ver�i slovaadresovaná pøímo "øeènické skupinì",a jen v tomto kontextu dává "ka�dýz  vás" dokonalý smysl.V souvislosti se zmínkou o prorocíchje velmi dùle�itá instrukce ve 14. kapi-tole, 30. ver�i:A jestli�e je nìco zjeveno jinému,který tam sedí, a� ten první mlèí.Pøeklad zvolený pøekladateli Nové Biblekralické je zajímavý a pro "øeènickouskupinu" velmi podnìtný.Naøízení a kázeòZdá se, �e v Korintu vládl mezi sku-pinou vedoucích jistý stupeò nekáznìpøi bohoslu�bách. Nìkteøí obdarovaníuèitelé se se svými pøíspìvky pøíli�tlaèili do popøedí. Aby do�lo k nápravì,byla "øeènická skupina" usmìrnìnazávaznými pravidly.Obraz církevní slu�by v 1. Korint-ským 14 nemìní tradièní bohoslu�byuctívání tìmi, kdo dùvìøují Bibli, a nenívzorem pro zavádìní nových stylùbohoslu�eb.Posuòme se je�tì o krok dál, aby-chom ukázali na Pavlovo uèení, jak bymìla být správnì vedena bohoslu�baa  �e by se mìla vyznaèovat zdvoøilouuctivostí.Je bohoslu�ba dobøe pøipravená,vyvá�ená a vhodná?Vidìli jsme, �e ver� 1. Korintským14, 26 je adresován vedoucím sborua  po�aduje, aby jejich vstup do boho-slu�by byl pøipravený. Nyní postoupímek dal�ím instrukcím této kapitoly, kterénám øeknou více o povaze pøedempøipravené slu�by.V této kapitole se objevují ètyøi dùle-�itá slova, která urèují prùbìh Pánemnaøízených pravidel pro harmonickoubohoslu�bu a naøízení, jak mají ti, kdobyli povoláni do èela církve, pøipravovata vést bohoslu�by.První z tìchto slov najdemev  1. Korintským 14, 33:

ZÁPAS O DU�I 21



 ... nebo� Bùh není Bohem nepo-øádku, ale pokoje, jako ve v�echsborech svatých.Z na�eho èeského pøekladu mù�emezískat dojem, �e Pavel jednodu�e káráhluk a nepokoj. Av�ak to není to, comìl na mysli. Øecké slovo pøelo�enéjako nepoøádek popisuje situaci, v ní�lidé pùsobí sami na sebe. Tato situacev  sobì skrývá nekoordinovaný indivi-dualismus, ba dokonce v sobì obsahu-je anarchii.Toto øecké slovo je negativní formasloves "urèit" nebo "ustanovit". Jinýmislovy, Bùh není Bohem nièím neomeze-ného a svobodného vyjadøování. Neníautorem toho, co není pøedem dáno,uspoøádáno a ustanoveno. Nechcebezmy�lenkovité veøejné bohoslu�by,je� nemají øád, ale vy�aduje øádnýa  peèlivì vedený pøístup. Tento ver�odsuzuje nejen vedoucí bohoslu�eb,kteøí pøiná�ejí my�lenky bez ladu askladu, ale také odsuzuje bohoslu�by,v  nich� se mù�e ka�dý svobodnìa  libovolnì uplatnit.Samozøejmì existují výjimky. Modli-tební setkání v "uzavøeném krou�ku"církve se bude skládat z mnoha pøí-spìvkù, které nebudou pøedem pøipra-veny. Ale modlitební setkání majív  Novém zákonì svoje zvlá�tní ustano-vení a jsou odli�ná od bohoslu�eb.*Dal�ím významným slovem o boho-slu�bì v 1. Korintským 14 je slovopokoj. Pavel øíká:"... nebo� Bùh není Bohem nepoøád-ku, ale pokoje."Øecké slovo neodkazuje k pokoji jakopohodì nìkde na venkovì, ale k pokojijako protikladu k válce nebo rozdìlení.Je odvozeno od øeckého slovesa sjed-notit. Jednotlivé èásti bohoslu�by mají"zapadat" jedna do druhé. Jde o har-monické spojení, nikoliv o souborvzájemnì nesouvislých fragmentù.Vnitøní jednota bohoslu�byNemusí to nutnì být to, co se èastonazývá tematická bohoslu�ba, v ní�ka�dý chvalozpìv, ètení a modlitbysmìøují k jádru tématického kázání.

Jednota znamená, �e v�echny biblickéèásti pobo�nosti jsou sjednocenyv  harmonický celek. Je pøítomna ob-jektivní chvála? Je v bohoslu�bì obsa-�eno vyznání? Je tu osobní díkùvzdání?Jsou velebeny velké doktríny? Jsoupøítomny nauka, pokyny a vyuèování?Obsahuje pobo�nost rovnì� aplikaci,zkoumání srdce a zbo�nost? Je v níprostor pro pøímluvy? Jsou v�echnytyto prvky zastoupeny ve vnitønì jed-notné bohoslu�bì? Jestli�e ano, pak jeto bohoslu�ba, jakou od nás vy�adujeBùh, øíká Pavel.Tøetí významné slovo týkající sebohoslu�by v tomto textu se objevujeve ver�i 40:V�echno a� se dìje slu�nì...Øecké slovo znamená doslova "dobøezformovaný". New American StandardBible je pøekládá slovem "jak se patøí" aNew International Version slovem"pøíhodnì" (èeské pøeklady se shodujína slovì slu�nì - pozn. pøekl.). Jinýmislovy, v�e v bohoslu�bì musí být zaprvé dobøe pøipravené, propracované, aza druhé pøimìøené a odpovídajícísvému úèelu.To potvrzuje a upevòuje pøedchozítvrzení, �e bohoslu�ba musí být zakot-vena v Bo�ím slovì, musí být dobøevyvá�ená a soumìrnì uspoøádaná.Mù�eme si pøedstavit hrnèíøe, jak pra-cuje s hroudou hlíny, hnìte ji svýmarukama a formuje na hrnèíøském kruhu.Nemù�e polo�it kus hlíny na okraja  roztoèit kruh. Neudìlá pøíli� malé dnopro velkou nádobu. Pokud se mu tonepodaøí napoprvé, nepokraèujev  práci, ale zaèíná znovu. V�e musí býtve správném pomìru a rovnováze. Jentaková nádoba mù�e být formována"patøiènì", neboli - udìlána, jak sepatøí. Ka�dý hrnèíø dobøe rozumí tomu,jak má vytvoøit dobøe zformovanounádobu.Podobnì i pøi pøípravì bohoslu�ebnestaèí mít v�echny prvky zastoupeny,ale musí být vzájemnì spojeny vesprávném pomìru. Nestaèí, aby bylabohoslu�ba tvoøena správnými úseky, je
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také tøeba, aby v�echny díly byly za-stoupeny ve správném pomìru av  pravý èas. Bohoslu�ba není zábavnépøedstavení, ale inteligentní duchovnítématika v rovnováze. Má být vyhraze-na svatým vìcem, nikoliv vìcem svìt-ským a v�edním. Musí být uctivá ve svépodstatì. Bohoslu�ba není urèenak  tomu, aby se pøi ní kazatelé nebo jiníjednotlivci povìøení sborem pøedvádìlinebo se chovali jako mistøi obøadù. Tonení správné.Ètvrté dùle�ité slovo se rovnì� nalé-zá ve 40 ver�i. Pavel pí�e:V�echno a� se dìje slu�nì a podleøádu.To je silný výraz, který hovoøí o nutnostiøádného uspoøádání nebo urèitéhopøedepsaného poøádku. Budeme-listejný výraz pou�ívat v souvislostis  armádou, tak slovo vyjadøuje pevnouformaci, uspoøádání mu�ù do øad,útvarù a bojových jednotek, která jev  souladu s plány velitelù.V Luká�ovì evangeliu 1,8 toto slovopopisuje, jak Zachariá� vykonal svéchrámové povinnosti pøesnì podlepøedepsaného poøádku.Øád v bohoslu�bì znamená, �ejednotlivá shromá�dìní jsou pøipravenav souladu s biblickými pravidly a vzory.V�echno tomuto principu musí býtpodøízeno. Samozøejmì se aplikacetohoto slova nesmí dovádìt a� adabsurdum, apo�tolové také nepøedèítalisvá kázání nebo psané liturgie. Nicmé-nì toto pøikázání nám øíká, �e sbor ráduvítá Bohem daný styl bohoslu�bya  podøídí se mu. Inovace a rùzné kejk-le, jak upoutat pozornost posluchaèù,zbyteèný exhibicionismus a bavièstvído bohoslu�eb nepatøí.Uctivost spoèívá v tom, �e v boho-slu�bì jsou souèasnì pøítomny v�echnyprvky, které ná� nebeský Velitel pøika-zuje. Øád je toté�, co poslu�nost Bohu.K prozkoumání jednotlivých slo�ekbohoslu�by bychom si mìli polo�itnìkolik otázek: Je to v Písmu? Co bytomu Pán øekl? Dovedeme si pøedsta-vit, �e by to dìlal Pavel?

Ètyøi slova - ètyøi standardyTyto ètyøi termíny dokazují, �e boho-slu�ba by mìla být dobøe promy�lená,harmonická, jednotlivé èásti by mìlyv  ní být úmìrnì zastoupeny, mìla bybýt vhodná a slu�ná a v souladus  Bo�ími pravidly. Volná a neformálníbohoslu�ba není biblicky opodstatnìná.Bohoslu�ba musí být vedena zodpo-vìdným èlovìkem a nemá se jednato  oslavu, pøedstavení èi hudební exhi-bici.Existuje nìco jako posvátná hudba?Èasto se dnes v souvislosti s boho-slu�bou øíká, �e hudba je neutrální. Alehudba nemù�e být nikdy neutrální. V�dyje spojena s pùsobením na city, a protose musí pøizpùsobit pøedev�ím slovùmchvalozpìvu a podporovat je. Nikdy bynemìla být pøíli� hluèná v melodické arytmické pùsobivosti nebo hudebnívyumìlkovanosti, proto�e odvede du�ii  mysl od opravdového porozumìnía  smyslu slov.Øecká filozofie odedávna tvrdila, �ehudba hluboce ovlivòuje du�i. Øíkalose, �e buduje charakter (s èím� nemù-�eme souhlasit), ale jistì má moc zastí-nit opravdové uctívání a také (pokud sejedná o svìtskou hudbu) mù�e doslovapodminovat køes�anùv odpor k svìt-ským zpùsobùm.Augustin byl znepokojen skuteènos-tí, �e pou�ívaná hudba mù�e naru�itbohoslu�by.Viklef byl, jak je zaznamenáno, rov-nì� hluboce znepokojen. Viklef, jitøníhvìzda reformace, vìøil ve zpìv, ale øekl,�e kdyby se mu melodie líbila víc ne�slova, pak nechce obdivovat melodii.Kalvín byl také opatrný, aby nedo�lo kezneu�ití hudby.Hudba není neutrální ani v jinémsmyslu. Je spojena s vytváøením aso-ciací. Pokud se tìsnì identifikujes  hudbou høí�né doby, pak docházík  poru�ení biblického principu oddìle-ní od svìta (dne�ní takzvaná køes�an-ská hudba nìkdy zámìrnì napodobujerock a disco styl, proto�e se zdá, �e sito pøedev�ím mladí køes�ané skuteènì
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pøejí). Mezi duchovní a svìtskou hud-bou je v�ak propastný rozdíl.Dnes je módní tvrzení, �e v�echnaduchovní hudba byla kdysi svìtskouhudbou. Mnoho vìøících tento názorpøijalo. Ale odkud tento názor pochází?Je pravdivý?Ve skuteènosti tento názor nemáopodstatnìní. Ti, kteøí jej opakují, dùvì-øují zdrojùm, z nich� tento názor vychá-zí (a tyto zdroje zase mylnì dùvìøujísvým zdrojùm a tak dále). Rádi bychomsledovali tuto "politicky korektní" my�-lenku a� k jejím koøenùm, ale zdá se tonemo�né. Podstatné je to, �e je na-prosto nesprávná. Je to obehranýmýtus, jen� nemá základ v historii.Luther a hospodské písnìJe mo�no sly�et po�klebky, �e napøí-klad Luther pou�il pro své chvalozpìvyhospodské písnì a taneèní melodie.Církevní hudba prý byla v�dy ovlivnìnazábavou svìtské spoleènosti a to, co sedìje dnes v pøípadì nového stylu uctí-vání, prý není nic jiného. Pokud jsou tyto po�klebky pravdivé,pak jsou biblické texty o oddìlení zne-hodnocovány. Tím by byly poru�enyv�echny pasá�e Písma, které øíkají, �enemáme mít �ádný podíl na neu�iteè-ných skutcích tmy. Jak ale máme nemítv uctívání nic spoleèného se svìtskouhudbou, pokud je na ní na�e "svatá"hudba závislá? Je pravda, �e si Luther vypùjèoval,jak se tvrdí, melodie hospodskýchpopìvkù a svìtských trendù? Totoobvinìní není pravdivé. Nemá �ádnouoporu. Po celou historii církve bylapou�ívání hudby vìnována velká péèe.Luther miloval hudbu a chtìl, abylidé zpívali. Ve své dobì novì zavedlspoleèný zpìv vìøících. Chtìl, aby písnìmìly libozvuèné melodie. Pøed reforma-cí se takový zpìv v øímské církvi ne-praktikoval. Lidé zpìv pouze poslou-chali. Poslouchali napøíklad gregorián-ské chorály, které byly spoleènìs  jinými souèástmi pobo�nosti zpíványtìmi, kdo pøedná�eli jednotlivé souèástiliturgie.

Luther sám byl velký skladatel a takéadaptoval jiná díla. V práci RobertaHarrela "Martin Luther, jeho hudba aposelství", se mù�eme doèíst, �e Lut-her slo�il 37 chorálù, pøièem� 15 z nichzkomponoval sám.Tøináct z chorálù bylo odvozenoz  latinských hymnù nebo církevníchpísní. Ètyøi byly pøevzaty z nìmeckýchlidových nábo�enských písní. Pouzejediný ze tøiceti sedmi mìl zdroj vesvìtské lidové písni, co� tì�ko obhájíobvinìní, �e si Luther ve vìt�ím mìøítkuvypomáhal ze svìtských zdrojù.I  v  pøípadì tohoto jediného chorálu jepravdìpodobné, �e si svìt vypùjèilmelodii z církve a Luther ji pouze získalzpìt tím, �e ji zcela upravil a vylep�il.Kdy� Luther øekl "Proè by mìl mítïábel v�echny pìkné melodie?", mluvilv kontextu katolického zpìvu. Nemìlzájem vypùjèovat si ze svìta, ale chtìlpøipravit melodie vhodné ke zpìvu, abymìly sbory co zpívat. Kdy� byla pou�itasvìtská melodie, pak byla zásadnìzmìnìna. Co bychom také mohli èekatod reformátora, jen� napsal tato slova:"Dej si obzvlá�� pozor, aby ses vyhý-bal zvráceným hlasùm, které hanebnìzneu�ívají jako prostitutky krásné darypøírody a umìní za své erotické vábení.Buï si zcela jist, �e je podnìcuje sámïábel, aby pohrdli pravou pøirozenostítìchto písní... Ukradli Bo�í dar a pou�í-vají ho k uctívání Bo�ího nepøítele."Lutherovo odmítnutí nesvatéhoLuther vìøil, �e hudba má být ztoto�-nìna nejen se svým zdrojem, ale is  jejími interprety. Ve skuteènosti to byltehdej�í svìt, kdo bez hanby vykrádalmelodie z církve, aby získal nápìv prooplzlé barové popìvky.Autor èlánku si pamatuje (a jistìi  mnozí ètenáøi) dobu, kdy malé dìti nastátních i soukromých �kolách mìlyka�dý týden setkání nazvané "lidovýzpìv". V�echny lidové písnì, kterévznikly v minulých stoletích, byly na-prosto ne�kodné, tak�e je mohly zpívati malé dìti. V�dy bylo patrné, k jakému�ánru patøí. V té dobì nebylo nepøístoj-
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né vypùjèit si jejich nápìv. Melodienebyly nikdy døíve (a� nyní) upravoványnebo vytr�eny z hudebního stylu, kterýcharakterizuje bezbo�nou spoleènost.Luther dùraznì trval na tom, �e nikdynepou�il barovou píseò nebo taneènímelodii. Je obviòován ze zloèinu, jeho�by se sám zdìsil. Opakujeme: historietoto obvinìní nepotvrzuje.Odli�ný stylPostupem reformace jsme získali�enevský �altáø. Dodnes pou�ívámemnoho jeho melodií. Po nìkolik stoletíbyl v církvích Je�í�e Krista odli�ný,køes�anský styl hudby, zøetelnì rozli�i-telný od hudby svìtské, zatímco novýstyl bohoslu�eb tento rozdíl zcela opo-míjí.Vedle mnoha biblických pasá�í, kterépo�adují kvalifikaci kazatelù, je dobøeznámé místo, kde Pavel napomínáTimotea: "Dokud nepøijdu, zabývej seètením, povzbuzováním a vyuèováním."(1. Timoteovi 4,13) Slovo "ètení"v  øeètinì znamená "veøejné ètení". Todokazuje, �e kazatelé byli ti, kdo èetliPísmo bìhem bohoslu�by. Tato povin-nost je uvedena spoleènì s napomenu-tím a s vyuèováním doktrín jako sou-èást kazatelské práce star�ích. Èístz  Bible pøi bohoslu�bì bylo urèitìTimoteovým úkolem.- Dr. Peter Masters,Sword & Trowel, 1/1999 -
ZDRAVÝ SBORNa církev se mù�eme dívat jako nacírkev obecnou (viz apo�tolské vyznánívíry) nebo církev jako místní sbor. Obatyto pohledy se vyskytují v Písmu av  tomto èlánku nebudou v�dy pøesnìrozli�ovány. Pro hledání rysù zdravéhosboru bude nejlep�í podívat se naprvotní církev. Její obraz v�ak není v�dydokonalý: je zde mnoho vìcí, které nászarmucují, ale také pøekvapují. Písmopopisuje dva stavy církve: stav aktuálnía stav ideální. Aktuální stav církve jepopsán následovnì:

Dokonce se proslýchá, �e je mezivámi pøípad smilstva, a to takový,jaký se nevyskytuje ani mezi pohany,�e toti� kdosi �ije s �enou svéhootce. A  vy jste pøitom nadutí, místoabyste se radìji zarmoutili; odstraòteze svého støedu toho, kdo to udìlal.(1 Korintským 5:1-2)Jde o výrazné høíchy, proti kterým sestaví i svìt, a se kterými církev samanic nedìlala. Sboru v Korintì bylojedno, co se dìje. Pojem "kázeò" tako-vé církvi nic neøíká. Nedìsí se høíchua  nemá bázeò Bo�í. V Korintskémsboru mìli také dal�í problémy.... nebo� jste stále je�tì tìlesní. V�dy�pokud je mezi vámi �árlivost, rozbroja rozdìlení, zdali nejste tìlesnía  ne�ijete jen po lidsku?(1. Korintským 3:3)Zde vidíme napìtí uvnitø sboru, které jezpùsobené lidmi - mo�ná chybìjícímigeneracemi. V kontextu tohoto ver�eèteme jinou pasá�: "Já jsem Pavlùv, jáApolùv..." Tato pasá� ukazuje na pro-blémy ve vedení sboru. Mohli bychomje oznaèit jako "napìtí shora". Problé-my mezi vedoucími Pavel pøedpovídái  na jiném místì.I z vás samotných povstanou mu�i,kteøí budou mluvit pøevrácené vìci,aby strhli uèedníky za sebou.(Skutky 20:30)Zde se jedná o problém ambicí mezijednotlivými vedoucími. Jde o problémpostojù a vztahù.K problémùm prvotní církve patøítaké bludné uèení. Jako pøíklad námmù�e poslou�it oddíl zapsaný ve 2.Tesalonickým 2,1-2:Pokud jde o pøíchod na�eho PánaJe�í�e Krista a na�e shromá�dìník  nìmu, �ádáme vás, bratøi, abystese nenechali snadno otøást ve svémpoznání ani vylekat buï skrze ducha,nebo skrze slovo nebo skrze dopis,vydávaný za ná�, jako by den Pánùvji� nastal.Vyskytlo se tvrzení, �e u� nastal druhýpøíchod Pánì. Kdy� èteme tento list,narazíme na to, jak Pavel Tesalonickým
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vytýká jejich lenost, která mohla býtdùsledkem tìchto bludù. Mo�ná idùvodem jejich vzniku.Tento popis církve není moc pøíjem-ný a je mo�ná a� moc podobný tomusouèasnému, ale to není dùvod k tomu,abychom se pøestali pokou�et smìøo-vat k ideálu, který je Bo�ím plánem pronás. Je popsán v následujících ver�ích:Vy jste svìtlo svìta. Nemù�e býtukryto mìsto le�ící na hoøe. A kdy�rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádo-bu, ale na stojan; a svítí v�em, kteøíjsou v domì. Tak a� záøí va�e svìtlopøed lidmi, aby uvidìli va�e dobréskutky a vzdali slávu va�emu Otci,který je v nebesích. (Mt 5,14-16)Hlavním úkolem je zjevit Bo�í slávu.Ideální stav církve je popsán v Efez-ským 4:11-16: Bùh pøipravil v�echno,co je k fungování církve tøeba. Jsou zdezmínìni jednotlivci (lidé) a vztahy mezinimi (klouby). Dál je v Efezským popsánBo�í plán, jak zajistit církvi svatost.Mu�i, milujte své �eny, jako i Kristusmiloval církev a sebe samého za nivydal, aby ji posvìtil, kdy� ji oèistilobmytím vody v slovu, aby sám sobìpostavil slavnou církev, která bynemìla poskvrny ani vrásky anièehokoliv takového, ale byla svatáa  bezúhonná. (Efezským 5:25)V poslední knize Bible je pak církevlíèena jako nevìsta (Zj 21:2). Mù�emepøemý�let o tom, èemu je ná� sbor blí�.K pøemý�lení nám mohou poslou�itnásledující body:1) Co je církeva jak se staneme jejími èlenyK tomu, abychom poznali, co jecírkev, je dobré urèit, co je základempro církev. Mù�eme se podívat navýpovìdi Písma....nýbr� abychom byli pravdiví v láscea rostli v�emi zpùsoby - v toho, kterýje hlavou, v Krista. (Efezským 4:15)Hlavou církve je jedinì Kristus, nikdojiný jí nemù�e být. On ji vykoupil a jetím jediným, kdo ji vykoupil. To, zda jehlavou, poznáme podle na�eho rozho-dování. Hledáme, co chce On, nebo

jednáme hlavnì dle tradice a tak, jak senám to hodí? Nechovají se nìkterésbory bezhlavì!?Je�í� je v�ak nejen hlavou - tím, kdocírkev vede, ale také tím, kdo je jejímzákladem, jejím úhelným kamenem.... byli jste vybudováni na základìapo�tolù a prorokù, kde je úhelnýmkamenem sám Kristus Je�í�.(Efezským 2:20)Existují dvì mo�nosti výkladu, co jeúhelný kámen. Mù�e jít buï o kámen vestøedu klenby, který celou klenbu dr�í.Je nejvíce zatí�en, a pokud by bylvyjmut, klenba se zøítí. Nebo jdeo  základní kámen v základech stavby(v rohu). Ten je nosný, a pokud je od-stranìn, také se celá stavba zøítí. Je�í�je takovým základem, ale není jediný,kdo je v tomto základu. Nachází sev  nìm také lidé - apo�tolé a proroci."Bùh má odvahu", kdy� základ církvebuduje i z lidí. Skuteènost, �e do zákla-du církve staví také lidi, v�ak odpovídátomu, �e jsme byli jím povoláni. Mámetak velkou mo�nost ukázat, jak se jímnecháváme promìòovat. Èleny církvenás neèiní jen Bo�í povolání, alei  úèast na Duchu svatém.Nebo� v jednom Duchu jsme myv�ichni byli pokøtìni v jedno tìlo, a��idé nebo Øekové, a� otroci nebosvobodní, a v�ichni jsme z jednohoDucha dostali napít.(1. Korintským 12:13)Nejde zde o køest vodou, ale o pøipojenído Jeho tìla. Jde o jediný mo�ný zpù-sob pøipojení k  církvi.2) Církev má zbudované vztahyZ nìho celé tìlo, spojované a dr�enépohromadì pomocí ka�dého kloubupodpory, která podle èinnosti a míryjedné ka�dé èásti bere vý�ivu prosvùj rùst ke svému vybudovánív  lásce. (Efezským 4:16)Toto je ver� popisující církev jako tìlo.Ukazuje na vazby a na to, co vlastnìtìlo dr�í pohromadì. Tyto vazby jsouobrazem vztahù v církvi. Ukazují, �evztahy mohu zbudovat jen tehdy, kdy�jsem na správném místì. Vztahy mohou
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ohrozit dvì vìci: AMBICE a PODCEÒO-VÁNÍ. Potøebujeme znát svou hodnotu.Ta je dána Kristovou krví a jeho dílemna køí�i. Máme v�e, co potøebujemek  tomu, abychom mohli stát pøed Ním.Je velké nebezpeèí, pokud se èlovìk,který není duchovnì uzdraven - jinýmislovy, který nezná svou hodnotu -dostane do vedoucí pozice. Je zdevelké nebezpeèí pro církev i pro nìj. Jemo�né, �e si bude ve své nové poziciléèit své komplexy. Z toho plyne dal�ínebezpeèí: pokrytectví a fale�né nábo-�enství (Jan 12:42). Otázkou je: O co mijde? Jde mi o realitu, nebo mi staèí jenobraz? Co èekám, kdy� se nìkohoptám: "Jak se má�?"Èistotu vztahù poznáme také podlevyznání høíchù a vzájemné vydanosti.Pod vyznáním høíchù bychom mìlirozumìt, �e je nejen tøeba øíci "Paneodpus� nám!", ale i "Pane odpus� mi!",a øíci konkrétní vìc.3) Církev je vícegeneraèníShromá�dìte lid, posvì�te sbor,sezvìte starce, shromá�dìte pacho-látka i kojence od prsù, a� vyjde�enich ze svého pokojíku a nevìstaze své komùrky. (Joel 2:16)Tento ver� je souèástí oddílu, který jemottem modlitebnì postní strá�e.Podle vyjmenovaného souhrnu je vidìt,�e ve shromá�dìní se poèítá s ka�dým.Èasto v�ak jde o velký problém, proto-�e mlad�í generace se nechce nechatpouèit zku�eností star�í generace, a tase zase nechce nechat nadchnoutmladými. V církvi v�ak nejsou jen fyzic-ké generace. Sem patøí také generaceduchovní, jak se o nich mluví v l. Jano-vì 2, 14-16:Napsal jsem vám, dítky, �e jste po-znali Otce; napsal jsem vám, otcové,�e jste poznali toho, který je odpoèátku; napsal jsem vám, mládenci,�e jste silní a slovo Bo�í ve vás zùstá-vá, a pøemohli jste toho Zlého. Nemi-lujte svìt ani to, co je ve svìtì. Jest-li�e nìkdo miluje svìt, není v nìmláska Otcova. Nebo� v�echno, co jeve svìtì - �ádost tìla, �ádost oèí

a  prázdná chlouba �ivota - neníz  Otce, ale ze svìta.Nemusíme popisovat duchovní dìtství.Známe je v�ichni. Pojïme se podívatna dvì zbývající období. Mládenci vítìzínad poku�ením. Neznamená to, �enezhøe�í, ale �e ne�ijí v kolobìhu"zhøe�ím - vyznám". Stojí ve vítìzství.�ádný sbor - ani mládenec - nezùstanebez démonických útokù!Dal�í kategorií jsou otcové. Otcovéjsou nasyceni Bo�í pøítomností. Nejsouzávislí na lidech a jsou schopni samisytit - nejen pøijímat. Otcovství je zna-mení zodpovìdnosti.4) Církev je otevøenápro slabé a  potøebnéKdy� zde byl pøed nìkolika letyMahesh Chavda, øekl: "Zaènìte slou�ittìm nejubo�ej�ím. Kdy� Bùh po�ehná,bohatí se postaví do øady." Bùh sámklade na tuto slu�bu dùraz:Zbo�nost èistá a neposkvrnìná pøedBohem a Otcem je toto: nav�tìvovatsirotky a vdovy v jejich sou�ení azachovávat se neposkvrnìným odsvìta. (Jakub 1:27)Sociální práce je dùle�itý úkol. Je�í�sám je otevøený pro ty, které odmításvìt. Mù�eme to vidìt na pøíkladìZachea. V�ichni, kdo to uvidìli, zaèalireptat:K høí�nému mu�i ve�el jako host!(Luká� 19:7)My máme být podobní Je�í�i a pøijímatty, které nikdo nechce. Sami se mámestarat o bezbranné a slabé. Ve Starémzákonì máme pøíbìh o putování napou�ti, kde Písmo popisuje:Pamatuj, co ti uèinil Amálek, kdy�jste táhli z Egypta. Støetl se s tebouna cestì a znièil ti zadní voj, v�echnychuravé za tebou, kdy� tys byl ocha-blý a unavený; a nebál se Boha.(Deuteronomium 25:17-18)Satan napadá nejslab�í, kteøí stojí naokraji. Sami musíme usilovat o to,abychom se nestali slabými a nedostalise na okraj sboru. Pokud mám problé-my, je na mnì, abych vyhledal pomoca  nenechal se stáhnout dolù.
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5) Církev usiluje o svatostNa soudu svévolní neobstojí, anihøí�ní ve shromá�dìní spravedlivých.(�alm 1:5)K tomuto ver�i se øadí novozákonnípøíklad Ananiá�e a Safiry (Sk 5:1-10).Mìli bychom se ptát: "U� vynesli odnás ze sboru nìjaké pokrytce nohamanapøed?" Jestli�e ne, tak buï tam �ádnínejsou, anebo chybí Bo�í moc a je málopravých køes�anù. Není normální, kdy�se høí�níkùm líbí v církvi, ani� èiní poká-ní èi nejsou "vyneseni nohama napøed".Na místì je otázka: jaký je ná� vztahk  høíchu? Nejde o zákonický zpùsob�ivota. Jde o to, �e Bo�í pøítomnostvede k tomu, �e høí�ník neobstojí.6) Misijní církevSbor, který ztratil snahu zasáhnoutevangeliem své okolí, ztratil smysl svéexistence. Je dùle�ité, aby vedení sborubylo otevøené pro misii. Zahrnuje tomimo jiné dal�í vìci: struktury pøiprave-né pro misii, pøipravenost na zmìnya  urèitì jednotu a modlitební nasazenísboru. 7) Výbìr star�íchdle biblických noremJeden ze základních oddílù v Bibli, kdese pí�e o slu�bì star�ích, je 1. list Ti-moteovi 3. kapitola. V�echny po�adav-ky zde uvedené se týkají charakteru ajen jeden se týká vnìj�ích vlastnostítoho, kdo má být schopen uèit. Dal�ídùle�itý oddíl je:Star�í mezi vámi napomínám, jáspolustar�í a svìdek Kristových utr-pení a také úèastník budoucí slávy,která bude zjevena: Paste Bo�í stádo,které je u vás; dohlí�ejte na nì nez  donucení, ale dobrovolnì, podleBoha, ne z nízké zi�tnosti, ale ochot-nì, ne jako páni nad svým podílem,ale jako ti, kteøí se stávají vzoremsvému stádu. A kdy� se uká�e nej-vy��í Pastýø, dostanete nevadnoucívìnec slávy. (1. Petrùv 5:1-4)Jen nìkolik postøehù o pastýøi: pastýøpase stádo, které je mu svìøeno. Z nìjvydá poèet. Jde o dobrovolnou práci,nejen o nìjakou "bokovku", kterou u�

nikdo nechce dìlat. Jsou zde viditelnétaké jiné vìci. Tuto práci nelze dìlat prosvé potvrzení. Odmìnu pastýøi obdr�ía� v nebi. Vzájemnì se podøizují sobìi  ostatním. Jsou obyèejnými lidmi, kteøídìlají chyby. I pøes chyby máme star�ípokládat za pøednìj�í sebe (a to platínejen o star�ích). Star�í je pøíkladem, a�chce, nebo nechce.8) Postoj nadìjeA hle, v Jeruzalémì byl èlovìk, kterýse jmenoval Simeon. Byl to èlovìkspravedlivý a zbo�ný, oèekávajícípotì�ení Izraele, a Duch Svatý byl nanìm. (Luká� 2:25)Èekal dlouho. Mìl nadìji a doèkal se.My jako èeský národ buï neoèekává-me nic, nebo v lep�ím pøípadì"rýpeme" a  kritizujeme. Nic neèekáme,a tak také nic nedostaneme. O církvimáme v�ak jiné svìdectví:A já ti pravím, �e ty jsi Petr; a na téskále vybuduji svou církev a bránypodsvìtí ji nepøemohou.(Matou� 16:18)Dle vyuèování Lubomíra Ondráèkazpracoval Martin KopKompas, Øíjen 1999 -
KALICH PÁNÌ,NEBO DÉMONÙ?Nemù�ete z kalicha Pánì píti iz  kalicha ïáblù; nemù�ete úèastnibýti stolu Pánì i stolu ïáblù. Èik  hnìvu popouzíme Pána? Zda�silnìj�í jsme jeho?(1. Korintským 10, 21-22)Milí pøátelé v Kristu, ze slov právì pøe-ètených si ke spoleènému vzdìlánívybereme ètyøi vìci:Pro koho je Pán Je�í�, pro tohojsou Jeho øády, Jeho stùl, Jeho kalichi Jeho køest; a pro koho Pán Je�í�není, pro toho také Jeho øády nejsou.To je to první, co vám pøedkládám.Vidíte pøed sebou dva pány a jejichøády: na jedné stranì Pán Je�í�, Jehokalich a Jeho stùl, a na stranì druhéïábel a jeho kalich, o kterém èteme ve
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Zjevení sv. Jana (Zj 17, 1-18), ten kalichplný smilstva a neèistoty. A teï mìj namysli, �e jednoho z nich mù�e� dosáh-nout, ale nemù�e� získat oba! Nikdonemù�e slou�it dvìma pánùm, co Bùhspojil, èlovìk a� nerozluèuje, a naopak,co Bùh rozlouèil, èlovìk a� nespojuje!Kdybys chtìl spojovat, co �ivý Bùhrozlouèil, uvidí�, �e se ti to nepodaøí a�e to bude mít hrozné konce.Kdy� jsem pøemý�lel, co by se mo-hlo v tom textu zmìnit, shledal jsem, �eby se mohlo zmìnit to jedno slovo, nakterém se mnozí urá�ejí a které je drá�-dí, a to je slovo ïábel. Zmìòme tedyslovo ïábel a místo "kalich ïáblù"øíkejme "kalich svìta", kdy� budememluvit s tìmi, kteøí je�tì z toho kalichapijí! My ale, kteøí z nìj nepijeme, homezi sebou budeme oznaèovat tak, jakho oznaèoval apo�tol; jim pak, kdy� sejim to tak líbí, øíkejme kalich svìta.Nebo� co to je svìt? Svìt jsou ti, kteøíPána Je�í�e nemilují, a pro takové Jehoøády nejsou. Pro koho je Pán Je�í�, protoho jsou Jeho øády.A pro koho je Pán Je�í�? Pán Je�í�je pro skuteèné høí�níky, kterým Duchsvatý otevøel oèi a kteøí se poznávají vesvém høíchu a pláèí sami nad sebou:Bídný, bídný já èlovìk, kam mám jít sesvými høíchy? Kam má� jít? K PánuJe�í�i jdi, On volá: "Pojïte ke mnìv�ichni, kteøí pracujete a jste obtí�enihøíchy, a já vám dám pomoc." A jakoupomoc? Takovou, �e èlovìk, který mìldøív zalíbení v høíchu, zaène høích nená-vidìt a celý se promìòovat, aby byltakový, jako byl Pán Je�í�. - A teï pøiro-zenì ty a já a ka�dý neobrácený zaène-me v srdci volat: "Jen to ne, jen to ne!Já �e bych se mìl celý zmìnit a zane-chat v�ech radostí, které mám tak rád?Ne, to nechci!" A pøece i takový èlovìkby rád zasedl za Kristovým stolem arád by bral Jeho kalich do rukou. Alenejsem to já, ale Duch svatý, kdo uèív Bo�ím slovì, �e èlovìk nemù�e pítz kalicha Pánì i z kalicha démonù. Prokoho Pán Je�í� není, pro toho nejsouani Jeho øády.

To je to první a pøitom se samo hnednabízí to druhé, to zajímavé:Jak je to mo�né, �e lidé, kteøí pijíz  kalicha démonù, by rádi pili iz  kalicha Pána Je�í�e, a �e ti, kteøíusedají za ïáblovým stolem, by chtìlitaké usednout u stolu Kristova?To má dvì pøíèiny.První je ta, �e ka�dý neobrácenýèlovìk nevìzí jen v nevìøe, ale i v povì-øe. To se od sebe nedá oddìlit. Aèkolivtakový èlovìk nechce o Pánu Je�í�isly�et, pøece jen má svìdomí - ka�dýèlovìk má svìdomí - a to mu øíká, �evìci, tak jak jsou, nejsou v poøádku,co� mu nahání strach. Potom pøicházíïábel a na�eptává: "Pána Je�í�e nechstranou a hleï si jeho øádù a budedobøe." To je povìra. Ve svátosti neníspasení, spasení je jen v Pánu Je�í�i.K èemu tedy je svátost? Svátost jek tomu, aby høí�ný èlovìk, který u� vìøí,�e v Pánu Je�í�i je odpu�tìní høíchù, bylv té víøe posilnìn a rozhojnìn, aby muve svátosti bylo stvrzeno a zpeèetìno,co ji� má, toti� ta jeho víra. Pannyv  podobenství volaly: "Lampy na�ehasnou!" (Mt 25, 8) Proè vám hasnou?Ach, my jsme si je nedolily olejem.Kdy� se lampy nedolévají a nedr�ív  èistotì, pak hasnou. Je zde ale pra-mínek, který nedá víøe vyhasnout, jím�se víra posiluje. A ty, komorníku etiop-ské královny, který jsi ji� v koèáøe uvìøil,�e Pán Je�í� je Spasitelem høí�ných, akterý neví�, jestli to také pro tebe platí,jen sestup do vody a dej se pokøtít, abyszískal uji�tìní, �e On je i tvùj Spasitel.(Sk 8, 36-38)Svátosti jsou jen pro vìøící, av�aki  svìt�tí lidé by rádi brali do rukoukalich Pánì, aby uklidnili své svìdomí,které jim øíká, �e s nimi není v�echnov  poøádku. Pána Je�í�e pøi tom nechá-vají stranou. Stejnì jako král Saul, kdy��el k èarodìjnici a chtìl vidìt Samuele,vìzel v povìøe (1. S 28). On vidìl vystu-povat jakousi postavu, ale ka�dé malédítì øekne: v�dy� to nebyl Samuel, tobyl ïábel. Saul ne�el k �ádné bohaboj-né �enì, ale k takové, je� mìla spolek
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s  ïáblem - tak ka�dý neobrácený vìzív povìøe. A to je pøíèina, proè chtìjísvìt�tí lidé usedat za Kristovým stolem.Druhou pøíèinou  je toto: Kdy� ti,kteøí se nazývají Bo�ím lidem, usedajíu  ïáblova stolu a pijí z kalicha démo-nù, proè by svìtské lidi nenapadlo brátdo rukou kalich Kristùv? Èlovìk Bo�í septá: Co�e, �e by ti, kteøí jsou Je�í�ovia  mají v nìm rozko�, zasedli za ïáblùvstùl? Kdyby to tak nebylo, apo�tol byo  tom nemluvil. Kdy� Balák pozvalBileáma, aby zloøeèil izraelskému lidu(Nu 23), a on vidìl, �e to nepùjde, �ezloøeèením proti nim nic nezmù�e,proto�e jim zloøeèení neu�kodí, ba covíc, �e se tím pevnìji budou dr�etsvého Boha, poradil mu, aby s Izraelcipìknì mluvil, jednal s nimi po dobrém,pozval je mezi moábský lid a øekl jim,aby se pøi�li podívat na Baalùv svátek,aby vidìli, jak je to pìkné, a tak abyIzrael svedli. Izrael�tí �li a høe�ili s nimi.To je tedy ta druhá pøíèina, proè bysvìt�tí lidé rádi brali Kristùv kalich dorukou: v�dy� ti, kteøí se nazývají Bo�ímlidem, také èasto pijí z kalicha démonù.To tøetí, co vám dnes pøedkládám,je to, �e:Tam kde se svìt�tí lidé pøipou�tìjík Bo�ímu stolu, tam se Pán popouzík hnìvu. V církvi reformované se vùbecv�ude uèí, �e se ke svaté Veèeøi Pánìnesmìjí pøipou�tìt ti, kteøí nechtìjíupustit od svého bezbo�ného �ivota,a  �e tam, kde se vìdomì pøipou�tìjí,tam není církev Pánì. To není uèení jencírkve lhotecké, to je uèení celé církvereformované - a pøece najdete v církvireformované takové, kteøí nezabraòujítomu, aby se svìt�tí lidé pøipou�tìli kesvaté Veèeøi Pánì.To zaènou v církvi, která kdysi bylacírkví Pána Je�í�e, nìkteøí øíkat: "Jen jenechte, nebraòte jim, v�dy� jsme beztakv�ichni stejní." �e jste v�ichni stejní?Ale v èem jste stejní, snad v tom, �ev�ichni pláèete nad høíchy stejnì? Pakvám v�em patøí Bo�í øády! Anebo jstestejní v tom, �e nad høíchy nepláèete -to by nikdo nemìl být k Veèeøi Pánì

pøipu�tìn. Kdy� zaènou ti, kteøí sezasazovali o Kristovy øády, øíkat"Nechte je, v�dy� jsme v�ichni stejní",pak se takovému èlovìku nejdøív zaèneztrácet høích, u� ho netrápí tolik, co hotrápil døív, proto�e u� ho tolik nevidí.Potom se mu zaène ztrácet Pán Je�í�,u� nemá v Pánu Je�í�i takovou radost,jakou mìl, høe�í proti Duchu svatému anemá odpu�tìní na vìky, proto�e nikdynebude èinit pokání.Kdy� zhøe�il Ákan a jeho rodina (Joz7), nebyl trestán jen se svou rodinou,byli trestáni i jiní z izraelského lidu - takse vzbuzuje Bo�í hnìv na celé shro-má�dìní, kdy� se svìt�tí lidé vìdomìpøipou�tìjí ke svaté Veèeøi Pánì. Svá-tost v rukou nevìøícího èlovìka je jakota Elí�ova hùl v rukou prolhaného Gé-chazího (2Kr 4, 31). On s ní bì�elk  dítìti, mìl dùvìru, �e jí to dítì probu-dí, kdy� mu ji polo�í na tváø. Krásnì seti probudí - ani sebou nepohne, v tvéruce zùstane Elizeova hùl jen obyèej-nou holí! Tam, kde se svìt�tí lidé pøi-pou�tìjí k Pánovu stolu, tam se Pánpopouzí k hnìvu, nebo� Duch svatýzøetelnì øíká:Pøikazujeme pak vám, bratøí, ve jmé-nu Pána na�eho Jezukrista, abystese oddìlovali od ka�dého bratra,který by se choval neøádnì. (2Te 3, 6)A jinde: Bratøí, jestli�e by nìkdo, majejméno bratr, byl takový a takový, taks  ním ani nejezte. (1K 5, 11)A proto to ètvrté, co vám pøedkládám,je to, �e:Bo�í lid v�dy dával dobrý pozor,aby se svìt�tí lidé nepøipou�tìli kestolu Pánì, a v�dy pøed vysluhová-ním prosil o velké po�ehnání a veliképo�ehnání dostával.  Nedá se upøít, �ejsou na Lhotì mnozí, kteøí si pøejí, abyzde mìl Pán Je�í� svou milou zahrád-ku, kde by rostly jeho lilie a kde by sedaøilo bylinám k vyléèení národù, alehorlivì usilovat o to nechce nikdo. Bezúsilí to nepùjde! Mnì jeden èlen církveøekl, �e to v celé Lhotì není takové, jakéby to mìlo být. Samozøejmì, �e není! Jev�ak blahoslavený ten, který nad tím se
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mnou pláèe! Proto a� se jeden ka�dýbojí o sebe. "Nebo nemù�ete z kali-cha Pánì píti i z kalicha ïáblù; ne-mù�ete úèastni býti stolu Pánìi  stolu ïáblù. Èi k hnìvu popouzímePána? Zdali� silnìj�í jsme jeho?"Amen. Jan Karafiát�estnáctero kázání,str. 219, jazykovì upraveno
TØI MESIÁ�SKÉZÁZRAKYDr. Arnold G. Fruchtenbaum senarodil v roce 1943 na Sibiøi. Jehorodièe, pol�tí �idé, tam uprchli pøedNìmci. Po válce rodina emigrovala doUSA. Po pøijetí Je�í�e Krista jako Me-siá�e studoval na rùzných univerzitách,v  souèasnosti je vedoucím jedné misij-ní spoleènosti v USA.Dávno pøed pøíchodem Je�í�e Kristana zem rabíni rozdìlili zázraky do dvouskupin. Do první patøily zázraky, kterémohl uèinit ka�dý, kdo byl zmocnìnDuchem svatým. Druhou skupinu tvoøi-ly takzvané mesiá�ské zázraky, kterémù�e uèinit jen Mesiá�. Je�í� Kristustvoøil zázraky, které patøily do obouskupin. Proto v�dy, kdy� Pán Je�í�uèinil mesiá�ský zázrak, knì�í reagovalijinak ne� v ostatních pøípadech. Tatostudie hovoøí o tøech Jeho mesiá�skýchzázracích, o jejich úèinku a výsledku.I. PRVNÍ MESIÁ�SKÝ ZÁZRAKUzdravení malomocnéhoA. ÚvodPrvním mesiá�ským zázrakem bylouzdravení malomocného. Podle Moj�í-�ova zákona se èlovìk stal neèistým,pokud se dotkl malomocného nebomrtvého èlovìka èi ne�ivého neboneèistého zvíøete (napø. prasete).Od pøijetí Moj�í�ových zákonù senikdy nestalo, �e by se èlovìk - �iduzdravil z malomocenství. Ve Starémzákonì jsou zaznamenány dva pøípadyuzdravení: Moj�í�ova sestra Miriama  Náman syrský. Miriam se uzdravila

je�tì pøed pøijetím Zákona a Námannebyl �id, ale Syøan.Malomocenství bylo jedinou nemocí,kterou rabíni neumìli vyléèit. V 3. knizeMoj�í�ovì 13.-14. kapitole èteme, jakmìli knì�í postupovat v pøípadì, �enìkdo pøi�el a øekl: "Byl jsem malomoc-ný a jsem zdráv." Knìz mìl obìtovatdva ptáky a bìhem následujících sedmidní mìl dùkladnì provìøit tøi vìci: jestlibyl dotyèný skuteènì malomocný, jestlije skuteènì zdráv a pokud ano, jak byluzdraven. Pokud bylo sedmidennívy�etøování pozitivní, mìlo osmý dennásledovat pøiná�ení obìtí. Nejprveobì� za vinu, potom obì� za høích a pakzápalná a obilná obì�. Potom mìl knìzpokropit uzdraveného krví obìti za vinua nakonec ho pomazat olejem. Pøesto-�e knì�í mìli podrobné pokyny, jakpostupovat pøi uzdravení malomocné-ho, nemìli pøíle�itost je pou�ít v praxi.Od pøijetí Moj�í�ových zákonù nebyl anijeden �id zbaven této nemoci. Protorabíni uèili, �e to mù�e uèinit jedinìMesiá�. Uzdravení malomocného takbylo prvním ze tøí mesiá�ských zázrakù.B. Uzdravení malomocnéhoO uzdravení malomocného se pí�eve tøech evangeliích: Matou�ovì 8,2-4,Markovì 1,40-45 a Luká�ovì 5,12-16.Matou� a Marek pouze konstatují, �eèlovìk byl malomocný - Luká�, povolá-ním lékaø, tuto událost popisuje po-drobnìji. Podle Lk 5,12 mìl mu� pokro-èilé malomocenství. To znamená, �e senemoc tak roz�íøila, �e byl blízko smrti.Takto nemocen pøi�el ten èlovìk kPánu Je�í�i a øekl: "Pane, chce�-li,mù�e� mì oèistit." Nemocný mu� bylpøesvìdèen o mesiá�ské autoritì PánaJe�í�e, v ní� mìl moc malomocenstvíuzdravit. Mìl jen jedinou otázku: zda jePán Je�í� k  tomu ochoten. Èteme, �ese ho Pán Je�í� dotkl a malomocenstvíz nìj hned zmizelo (Lk 5,13). V�imnìmesi, co Pán Je�í� øíká tomuto èlovìku.Pøikázal mu, aby nikomu nic neøíkal:"Ale jdi," pravil, "uka� se knìzi aobìtuj za své oèi�tìní, co Moj�í�pøikázal - jim na svìdectví." (Lk 5,14)
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Slovo "jim" oznaèuje vùdce Izraele.Je�í� posílá mu�e pøímo k jeruzalém-ským knì�ím, aby splnili podmínkyzákona (Lv 13-14). V den, kdy se do tédoby malomocný postavil pøed knì�ía prohlásil, �e je zdráv, museli obìtovatdva ptáky. Dal�ích sedm dní celý pøípadvelmi dùkladnì zkoumali a zjistili, �eèlovìk byl skuteènì malomocný. Potompotvrdili, �e je úplnì zdráv, a nakoneczjistili, �e ten, kdo ho uzdravil, je Je�í�z  Nazareta. Jeliko� oni sami uèili, �euzdravení z malomocenství je mesiá�-ský zázrak, museli uznat, �e ten, kdo todokázal, tím potvrdil, �e je Mesiá�. PánJe�í� úmyslnì poslal uzdraveného keknì�ím, aby je donutil uva�ovat, zdajsou Jeho prohlá�ení o tom, �e je Mesi-á�, pravdivá. Nabádal je tak, aby zaujalinìjaké stanovisko k Jeho osobì. Daljim �anci poznat, �e On je Mesiá�, kterýIzraeli nabízí Bo�í království, tak jak topøedpovídali proroci. Je�í� Kristusposlal uzdraveného k vùdcùm Izraele."On v�ak odcházíval na pustá místa atam se modlil." (Lk 5,16) �el tam, kdekdysi strávil 40 dní v postu a satan Hopokou�el. Nyní se �el modlit. Za co asiprosil? Jeho modlitba se pravdìpodob-nì týkala postoje izraelských vùdcùk  tomuto mesiá�skému zázraku.C. Reakce �idùUdálosti, které se odehrály po tomtozázraku, jsou popsány na tøech mís-tech: v evangeliu podle Matou�e 9,1-8,Marka 2,1-12 a podle Luká�e 5,17-26.Marek pí�e o místì události. Bylo toKafarnaum v Galileji, které le�í nìkolikmil od Jeruzaléma. Luká� v 5.kapitole17. ver�i pí�e: "Jednoho dne uèil akolem sedìli farizeové a uèitelé Zákona,kteøí se se�li ze v�ech galilejskýcha  judských vesnic i z Jeruzaléma. MocPánì byla s ním, aby uzdravoval." Ne-mluví pouze o nìkolika �idovskýchvùdcích z Kafarnaum. Luká� tvrdí, �e sese�lo mnoho �idovských vùdcù z celézemì. Proè museli tak naléhavì svolatsetkání v Kafarnaum? Byla to jejichreakce na první zázrak. Vìdìli, �e Je�í�Kristus uzdravil malomocného. Podle

vlastního uèení vìdìli, �e moc uzdravitmalomocenství bude mít pouze Mesiá�.To by tedy znamenalo, �e Mesiá�em jeOn. Proto se se�li, aby Je�í�e pozoro-vali.Podle zákona sanhedrinu (velerady)se ka�dé mesiá�ské hnutí, je� vzniklo,muselo pro�etøit dvìma zpùsoby. Prv-ním bylo pozorování. Urèili vyslance,kteøí pouze pozorovali, co se dìje.Museli sledovat, co zakladatel hnutíøíká, dìlá a uèí. Nesmìli mu klást otáz-ky ani oponovat. Po uplynutí urèenéhoèasu se vyslanci vrátili do Jeruzaléma,podali hlá�ení veleradì a vyjádøili se,zda je pøípad vá�ný, nebo ne. Pokudhnutí pova�ovali za bezvýznamné, dálse jím nezaobírali, kdy� uznali, �e jedùle�ité, následovala druhá fáze: vy-slechnutí zakladatele èi èlenù hnutí.Kladli jim otázky a oponovali jim, aby siujasnili, jestli se mají novým my�lenkámvìnovat, nebo je zamítnout. Luká�v  5.kapitole 57. ver�i popisuje prvnízpùsob vy�etøování. Vùdcové tam byliproto, aby pozorovali, co Je�í� øíkáa  dìlá. Je�tì mu nemohli klást otázkyani mu oponovat. Jeliko� se stal mesi-á�ský zázrak, se�li se v Kafarnaumvùdcové z celé zemì.Zatímco Je�í� vyuèoval, pokou�elise ètyøi mu�i k nìmu pøinést svéhoochrnutého pøítele, aby ho uzdravil.�idovských vùdcù bylo tolik, �e zaplnilicelou místnost, tak�e se k nìmu nedo-stali. Pøátelé proto vy�li na støechu,rozebrali ji a spustili nemocnéhok  Je�í�ovým nohám. Pán Je�í� sev  tomto pøípadì odchýlil od bì�néhozpùsobu - neuzdravil nemocného hned.V Markovì evangeliu 2,5 èteme:Kdy� Je�í� vidìl jejich víru, øekl ochr-nutému: "Synu, odpou�tìjí se tihøíchy.Namísto uzdravení èlovìka dramatickyprohlásil: "Odpou�tìjí se ti høíchy."Pøitom velmi dobøe vìdìl, �e tímtoprohlá�ením pøítomné pobouøí. To setaké stalo. V Markovì evangeliu ètemetoto: "Sedìli tam nìkteøí ze zákoníkùa  v  duchu uva�ovali... "Jeliko� to byl
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první zpùsob pozorování, mohli událostipouze sledovat a uva�ovat o nich, alenemohli klást otázky ani oponovat.Co to ten èlovìk øíká? Rouhá se! Kdojiný mù�e odpou�tìt høíchy ne� Bùh?(Mk 2,7)Jejich teologie byla správná. Nikdonemù�e odpou�tìt høíchy, pouze Bùh.Kdy� Je�í� vyhlásil, �e má právoodpou�tìt høíchy, mohlo to znamenatpouze dvì vìci: buï se rouhá Bohu,nebo je skuteènì tím, za koho se vydá-vá - Mesiá�em. A tehdy se Je�í� obrátilna vùdce Izraele s otázkou:Je snadnìj�í øíci ochrnutému:'Odpou�tìjí se ti høíchy', anebo øíci:'Vstaò, vezmi své lo�e a choï'?(Mk 2,9)Tak co je tedy snadnìj�í? Ujistit èlovì-ka, �e jsou mu odpu�tìny høíchy, nebomu povìdìt "Uzdravil jsem tì, protovstaò a choï!"? Rozhodnì to první,proto�e pravdivost této výpovìdi senedá zkontrolovat, zatímco tvrzení, �epøedtím ochrnutý èlovìk je zdravý, musíbýt viditelné.Je�í� vyslovil to, co je "snadnìj�í":odpou�tìjí se ti høíchy. A uèinil to, cobylo "tì��í": uzdravil nemocného. Podalokam�itý, viditelný dùkaz. Èlovìk vstala chodil a navíc i nesl své lù�ko. TakJe�í� dokázal, �e má právo uèinit i to"snadnìj�í" - odpustit høíchy. To, �emù�e odpou�tìt høíchy, dokazuje, �e jeskuteènì tím, za nìj� se prohla�uje -Mesiá�em.Po prvním Je�í�ovì mesiá�skémzázraku - uzdravení malomocného -zaèalo intenzivní pozorování Je�í�e jakoMesiá�e. �idov�tí vùdcové sly�eli navlastní u�i, �e Je�í� má právo odpou�-tìt høíchy. To mù�e jen ten, kdo serouhá Bohu, nebo Mesiá�. Je zøejmé, �e�idov�tí nábo�en�tí vùdci po návratu doJeruzaléma vyhlásili, �e Je�í�ovo hnutínení bezvýznamné. Pøistoupili protok  druhé fázi - k vyslýchání. V dobìmezi prvním a druhým mesiá�skýmzázrakem farizeové v�ude chodili zaJe�í�em a u� nemlèeli. Kde byl Je�í�,

tam byli i oni. Kladli mu otázky a opo-novali mu. Hledali dùkazy, aby pøijali,nebo popøeli Jeho mesiá�ská práva.Pokraèování pøí�tì.S laskavým svolením pùvodního vyda-vatele a Misijníspoleènosti evangelia Je�í�e KristaPúpavova 4,  841 04 BratislavaSLZAVÉ ÚDOLÍA sly�el jsem veliký hlas od trùnu:"Hle, pøíbytek Bo�í uprostøed lidí,Bùh bude pøebývat mezi nimi a onibudou jeho lid; on sám, jejich Bùh,bude s nimi, a setøe jim ka�dou slzus oèí. A smrti ji� nebude, ani �alu anináøku ani bolesti u� nebude nebo� cobylo, pominulo."  (Zjevení 21:3-4)Slzy bývají projevem �alu, lítosti, smut-ku a bolesti. Kdy� se mluví o slzách, takto není nikomu pøíjemné. Je to ale vìc,kterou dobøe zná ka�dý èlovìk. Èlovìkse v slzách rodí i umírá. A nejen to,provázejí nás celý �ivot. Èasto se mluvío tomto svìtì jako o slzavém údolí.Bo�í slovo øíká, �e slzy nás provázejídokonce a� na vìènost. Pøeèetli jsme siv Janovì Zjevení: Pán Bùh setøe v Bo-�ím království ka�dou slzu z oèí. Mnozílidé, a zvlá�tì mu�i, se za slzy stydí,proto�e tak ukazují svou slabost anedostateèné sebeovládání. Jenom�ehnìv je také citovým projevem, a tenmnoho mu�ù neumí ovládat a ani se zato nestydí. V na�í spoleènosti se necenísoucitné srdce, ale tvrdé srdce, které jezatvrzelé mnoha høíchy: pýchou, sobec-tvím a neústupností. To se fale�nìpova�uje za pevnou vùli. Takové srdcese ale nemù�e pøiblí�it k Bohu, proto�enení schopno èinit pokání. Pøíkladem jeEzau v Epi�tole �idùm 12:16-17:A� nikdo není nevìrný a bezbo�nýjako Ezau, který prodal prvorozenstvíza jediný pokrm. Víte pøece, �e kdy�se potom chtìl stát dìdicem po�eh-nání, byl odmítnut. Nemìl u� pøíle�i-tost k nápravì, aèkoliv ji s pláèemhledal.

ZÁPAS O DU�I 33



Slzy, i kdy� nám není pøíjemné pla-kat, jsou velkým Bo�ím darem. Pøemý-�líme o slzách pouze z fyzikálníhohlediska, bereme v potaz jen to, covidíme. Ale z hlediska jejich slo�ení aèinnosti, z fyziologické stránky, jsouproduktem slzných �láz, obsahují sùl(NaCl) a trochu vápníku, omývají oèi odprachu, desinfikují je a chrání pøedinfekcí. Mimo to je�tì ale mají dùle�itoupsychickou úlohu. To jest uvolòujípsychické (du�evní) napìtí. Kdy� sevám sevøe srdce strachem nebo �alem,tak vlivem hormonu jménem adrenalinnervová soustava zvý�í chemo-elek-trické napìtí, které je nebezpeèné profunkci orgánù v na�em tìle. Mozekvydá signál slzným �lázám a ty zaènouprodukovat slzy, které toto napìtísni�ují. Je to zajímavý chemický pro-ces, který je�tì není dostateènì pro-zkoumán. Bo�í slovo nám o slzáchmù�e povìdìt velmi mnoho. Vidíme vnìm plakat dìti, dospìlé, krále a do-konce i  Pána Je�í�e.Na svìtì se od jeho zalo�ení prolilou� mnoho krve, ale je�tì více slz. Proè?Proto�e ti, co vylili svoji krev, u� po svésmrti nemohli plakat. Kdosi spoèítal, �epokud na svìtì �ilo doposud pøibli�nì10 miliard lidí a ka�dý by vyronil 1 dclza rok, tak by se vytvoøilo jezero slz dvametry hluboké, �est kilometrù �iroké a�est kilometrù dlouhé.Za slzami se ale skrývá mnohobolesti a smutku. Mnohokrát je tofyzická bolest, která nás nutí do pláèe,ale daleko èastìji to bývá bolest, kteráje hluboko v na�í du�i. Ta produkujemnohonásobnì vìt�í mno�ství slz. Asinejtrpèí jsou slzy matky, ne kdy� rodísvé dítì, ale kdy� je její srdce zlomenéjeho neposlu�ností. Nìkdy lidé roní slzyúplnì zbyteènì, �e bychom se nad tími  zasmáli. Jistý více jak sedmdesátiletýmu� sedìl v kuchyni a hoøce plakal.Nikdo ho nemohl uti�it, ani jeho man-�elka. Zavolala proto kazatele sboru,aby ho uti�il. Tito man�elé �ili ze slu�-ného dùchodu a za celý �ivot si tvrdouprací naspoøili hodnì penìz, okolo 800

tisíc dolarù. Mu� pøed nedávnem inves-toval 500 dolarù do akcií jisté spoleè-nosti, ale ta zkrachovala a on své pení-ze ztratil. Ani kazatel ho nemohl upoko-jit. Staøec øíkal stále dokola: "Tak tì�kojsme ty peníze vydìlali a mù�eme jepotøebovat, a� pøijdou zlé èasy." Bylbohatým chudákem. Takovéto slzy jsouzbyteèné. Pán Je�í� øekl:Nedìlejte si starosti o zítøek...(Mat 6:34)Daleko hoøèej�í a oprávnìnìj�í slzyvyronili ti, kdo ztratili lásku svých milo-vaných. Jednou mi napsala osmdesáti-letá matka z Moravy, �e její syn ode�elpøed �esti lety do ciziny a od té doby �ejí napsal jeden jediný dopis. Prosila mì,abych ho na udané adrese vyhledal aøekl mu, �e jeho matka se chodí ka�dýden dívat do schránky, jestli od nìjnepøi�el dopis. Kolik asi slz vyplakalatato opu�tìná matka? Urèitì znátepovídku o dvou slzách. Dvì slzy plavalyv moøi a náhodou se potkaly. Odkud jsi,slzièko, a komu jsi patøila? Já jsemz  Evropy a patøila jsem dívce, kterouopustil její chlapec a ode�el do Ameri-ky. A ty jsi odkud? Já zase plavuz  Ameriky a patøila jsem dívce, kterousi ten chlapec vzal. Kdy� pøemý�límenad pláèem, tak se ptáme, jaký jevlastnì u�itek z na�ich prolitých slz?Nejsou zbyteèné? Mù�e si dítì pláèemspravit rozbitou hraèku? Mù�e matkapláèem pøivolat zpìt dítì, které zemøe-lo? Mù�e du�e v pekle otevøít jehobránu svým náøkem a skøípìním zubù?Pøesto jsou na�e slzy neoddìlitelnousouèástí na�eho pozemského �ivota.Za prvé, v�echny slzy nás vedouk  tomu, �e tento svìt není pro násnatolik dobrý, abychom v nìm chtìli �ítnav�dy. Jsme tedy ochotni opustit totoslzavé údolí. Nic na svìtì èlovìka taklehce nepøesvìdèí k odchodu jakotrápení a slzy. Vidíme to hlavnì u sta-rých a vìøících lidí, kteøí u� jsou syti�ivotních tì�kostí a chorob, a øíkají, �eby byli rádi, kdyby je Pán u� odvolal. Jetaké mnoho mlad�ích lidí, kteøí se do-stanou do tì�kostí a nevìdí, jak z nich
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ven. Mnozí jsou tak zoufalí, �e si dokon-ce sáhnou na �ivot. Pøed èasem sev  novinách objevila zpráva, �e dvìvýborné kalifornské �kolaèky si vzaly�ivot. Nechaly dopis, ve kterém stálo,�e je na svìtì nic nezajímá a �e u� tohomají dost. Pøedstavme si ty potoky slz,které vyronili jejich rodièe.Za druhé, slzy nás vedou k pocitu,�e potøebujeme Pána Boha víc ne� kdyjindy. �e jsme vlastnì na Nìm úplnìzávislí. Podle toho, jakým zpùsobem seèlovìk modlí, jestli vyjadøuje vdìènost azávislost na Bohu, mù�eme poznat,kolik slz u� vyplakal. Ten, kdo pro�elohnìm tì�kostí a trápení, málokdy vesvé modlitbì pou�ívá vzletná a poetic-ká slova. Radìji se modlí pokornì,nìkdy i s pláèem a není mnohomluvný.Vidíme to na známém pøíkladì modlitbyfarizeje a publikána v ev. Luká�e18:9-14. Farizeus dlouze vypoèítávalsvoje dobré skutky, ale publikán semodlil velmi pokornì a struènì. Vidímetu, �e slzy jsou prùvodním znakempokání. Slzy vedou èlovìka k poní�eníse, zbavují nadutosti a pýchy. Kdy� králEzechiá� smrtelnì onemocnìl a prorokmu øekl, �e zemøe, otoèil se na postelike zdi a hoøce plakal, vyznával svojehøíchy a  prosil o uzdravení. Toto místov  2. Královské 20:5 je také prvnímmístem v  Bibli, kde je zmínka o slzách.Král David ve svém sou�ení øekl:O mém vyhnanství si vede� záznam;ukládej si do mìchu mé slzy. Co� jev svých záznamech nemá�?(�almy 56:9)Prorok Jeremiá� v 14:17 vyznává:... z mých oèí teèou slzy bez pøestání A také jeho dal�í kniha se jmenuje PláèJeremiá�ùv. �ena høí�nice také kdy�pøi�la za Je�í�em do farizejova domu,s  pláèem pøistoupila k Je�í�ovi a slza-mi zmáèela jeho nohy, utírala je svýmivlasy, líbala a natírala je vzácnýmimastmi (Luká� 7:36-38).Za tøetí, slzy nás uèí vìt�ímu soucitus druhými, hlavnì s trpícími. Je mnohodruhù slz, ale ty nejvzácnìj�í jsou slzylítosti nad høíchem, kdy� èlovìk èiní

pokání. V nebi je radost nad ka�dýmhøí�níkem, který èiní pokání. Nemù�emetì�it druhé, pokud jsme sami nepro�litrápením a nevyronili ani jednu slzu.Pán Je�í� nás mù�e utì�ovat skrzeDucha svatého, proto�e sám velmi trpìla proléval slzy (�idùm 5:7). Duch svatýje na�ím Utì�itelem. Sám Pán Je�í�plakal nad Jeruzalémem, proto�e vìdìl,co èeká jeho obyvatele (Luká� 19:41),plakal také nad Lazarovým hrobem (Jan11:35) a nakonec na køí�i. Apo�tol Pavelnám pøikazuje "plaète s plaèícími"(Øímanùm 12:15).A� jsou na�e slzy jakkoliv trpké ajakkoliv mnohé, Pán Bùh setøe ka�douslzu z na�ich oèí a u� nebude vícepláèe ani trápení.       - Josef Hodul -
PROÈ NOVÁBIBLE KRALICKÁ ?Proè v na�í zemi vzniká dal�í pøekladBible � není to zbyteèný pøepych?Máme za to, �e nikoli. Je dobré si uvì-domit, �e dnes  jsou v èe�tinì bì�nìdostupné jen dva kompletní pøekladyPísma. Vedle Bible kralické, která je ji�více ne� ètyøi sta let stará, je tu pouzeEkumenický pøeklad ze 60. a 70. letna�eho (ji� brzy �minulého�) století. V zemích, kde má køes�anství pev-nìj�í pozici ne� u nás (Èeská republikaje podle posledních výzkumù po Bìlo-rusku a Albánii tøetí nejateistiètìj�í zemíz bývalého východního bloku), mají lidébì�nì k dispozici více pøekladù Písma.K nejoblíbenìj�ím pak patøí právì revizetradièních významných pøekladù, který-mi jsou napøíklad anglická King JamesVersion nebo nìmecká Lutherbibel.Díky stále novým revizím je v tìchtozemích tradièní biblický text zprostøed-kován ka�dé následující generacia  zároveò je mo�né uplatòovat novéjazykovìdné a dal�í odborné poznatkybiblického bádání. V na�í zemi v�ak k podobné revizníaktivitì nikdy nedo�lo. Pouze v r. 1915vy�el díky obdivuhodnému úsilí evan-
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gelického knìze Jana Karafiáta �Textkralický z roku 1613 podlé pùvodníchtextù opravený.� Význam Karafiátovavydání spoèíval zejména ve zpøesnìnínìkterých míst, jazyk v�ak zùstal nadá-le ve své archaické podobì z konce 16.století. Kralická Bible se tak pro novo-dobého ètenáøe stávala stále ménìsrozumitelnou. V letech 1961-1979 pak vznikl Eku-menický pøeklad, jen� se svou metodoui teologickými východisky od Biblekralické podstatnì odli�uje. Zatímcokraliètí byli svými postoji vedeni k tomu,aby pøekládali Písmo co mo�ná doslov-nì, tvùrci Ekumenického pøekladupostupovali (zejména u Nového zákona)metodou tzv. dynamického ekvivalentu,tj. pøekládali spí�e �my�lenku my�len-kou�. Výsledkem je mimoøádnì ètivýa  srozumitelný text, jeho� nevýhodouje v�ak místy jeho relativní vzdálenostod doslovného znìní pøedlohy. Ètenáøuvyklý kralickému pøekladu se paknezøídka potýká s pocitem, �e dr�ív ruce �jinou� knihu. Tato situace vedlak tomu, �e mnozí jednotlivci i celésbory dodnes øe�í dilema, zda pou�ívat�doslovný� pøeklad kralický èi �srozu-mitelný� ekumenický.O øe�ení tohoto dilematu se sna�ísouèasný pøekladatelský projekts názvem Nová Bible kralická. Jedná seo revizi mnohem rozsáhlej�í, ne� bylanìkdej�í Karafiátova. Tam, kde pùvodníkralické znìní obsahuje dnes ji� ar-chaické tvary èi výrazy, nahrazuje jeNBK souèasnými a zároveò pøizpùso-buje vìtnou stavbu soudobým zvyklos-tem. Tam, kde kralický text vy�adujevìcnou korekci, pøiná�í NBK pøesnìj�íznìní, opírající se o dokonalej�í jazyko-vìdné pomùcky a v neposlední øadìo  moderní poèítaèovou technologii.Cílem této revize je zachovat atmos-féru, sílu a krásu kralického pøekladua  pøitom podat co nej�ir�ímu okruhuètenáøù moderní a srozumitelný textvìrný hebrejskému a øeckému originálu.Mottem a vodítkem celé práce se staloprohlá�ení zapsané v Epi�tole �idùm

4:12  �Bo�í slovo je �ivé, mocnéa  ostøej�í ne� ka�dý dvojseèný meè.�Stejnì jako kdysi Bible kralická, jei  NBK pøekladem urèeným zejména probohoslu�bu a ka�dodenní ètení. Na�ímpøáním a modlitbou je, aby skrze tentopøeklad zazníval Bo�í hlas k na�í gene-raci tak zøetelnì a neodolatelnì, jakotomu bylo u jeho pøedchùdkynìv generacích minulých.VÍCE O SYNOPSINa základì Va�ich ohlasù jsme serozhodli napsat nìco více o námi pøi-pravované Synopsi ètyø evangelií. Zdeje tedy nìkolik objasòujících informací:Øecké slovo synopsis znamenádoslova souhled. Smyslem synopseevangelií je tedy provést jejich �sou-hled� neboli vzájemné porovnání. Protento úèel jsou na ka�dé stránce sy-nopse ètyøi sloupce, pro ka�dé evange-lium jeden, co� dovoluje ètenáøi získatpøehled o tom, ve kterých bodech sejednotlivá evangelia shodují a ve kte-rých naopak prezentují ka�dé svùjspecifický úhel pohledu. V�echna ètyøi evangelia jsou oti�tìnav plném znìní, jejich text je v�ak rozdì-len podle obsahu na samostatné oddíly,které jsou seøazeny v chronologickémpoøadí. V pøípadech, kdy danou událostèi výrok zaznamenává více evangelistù,jsou tato paralelní místa uvedenav  pøíslu�ných sloupcích vedle sebe.Toto uspoøádání evangelijního materiá-lu umo�òuje ètenáøi plastiètìj�í (a� ètyø-rozmìrný) pohled na ka�dou zazname-nanou situaci. Chronologické seøazeníjednotlivých oddílù pak ètenáøi umo�-òuje získat souvislej�í obraz o  Je�í�ovì�ivotì a slu�bì. Pøipravovaná Synopse ètyø evangeliíje èeskou verzí standardní akademicképráce Kurta Alanda, SYNOPSIS QUAT-TUOR EVANGELIORUM, kterouv øeètinì, nìmèinì a angliètinì vydávástuttgartská Deutsche Bibelgese-llschaft, s jejím� laskavým svolenímtato èeská edice vzniká. Ètenáøi, kteøíji� vlastní øeckou synopsi, budou nyní
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moci snadnìji posoudit vìrnost a pøes-nost pøekladu Nové Bible kralické.Pøekladatelé toti� pøi své práci postupo-vali tak, �e pokud se nìkterý øeckývýraz vyskytoval shodnì v rùznýchevangeliích, pøekládali jej rovnì� shod-nì a pokud se jakkoli odli�oval, promí-tla se odli�nost i do èeského znìní. Tatoplná synoptická konzistence NBK jezatím mezi èeskými pøeklady ojedinìlá. Zasvìcenìj�í ètenáøi jistì ocenírovnì� poznámkový aparát této synop-se. Ten bude upozoròovat na v�echnyvýznamnìj�í odchylky mezi hlavnímiedicemi øeckých manuskriptù (kritickévydání Nestle-Alandovo oproti tradièní-mu Textu Receptu). Synopsi ètyø evangelií chystámeuvést na trh v prùbìhu roku 2000 jakodárek v�em èeským �písmákùm�.Vìøíme, �e se Synopse stane oblíbenoupomùckou a nepostradatelným pomoc-níkem v�ech ètenáøù, studentù, uèitelùi  kazatelù Bo�ího slova. Synopse ètyø evangelií vyjde vezvlá�tní omezené edici v rozsahucca.150 stran a její cena se bude pohy-bovat v rozmezí ètyøi sta a� pìt setkorun. Pokud v�ak chcete vyu�ít mo�-nosti pøedobjednávky, budete moci tutojedineènou pomùcku získat pøednostnìjako jedni z prvních a navíc s dvaceti-procentní slevou.Sdru�ení pro Novou Bibli kralickou,Rudolfovská 11, 37006 È. Budìjovice.tel: 038/635-5496,  fax: 038/635-5177,E-mail: m.didonato@atlas.czZ INTERNETU:NÌMEÈTÍ KAZATELÉ SE ODMÍTAJÍOMLUVIT ZA "ZRADU" BRATRAPo pìtatøiceti letech se vrátil doNìmecka Bratr Andrew, zakladatelmisie "Open door - Dveøe dokoøán".Pøijel, aby mohl odpustit nìkterýmkazatelùm, o nich� se dozvìdìl, �e jejbìhem komunistické vlády zradili. "Mìljsem mo�nost nahlédnout do svazkùStasi, které se týkaly mé osoby," øekl."Svazek má 142 stránek. Objevil jsem

v  nìm jména nìkolika vedoucích osob-ností evangelikálních církví, které mìzradily. Tito pastoøi dostávali zásilkybiblí urèených pro sbory v Rusku, místotoho je odevzdávali na ústøedí Stasi,kde byly spalovány. Mìl jsem v úmysluza jmenovanými kazateli jít a odpustitjim. Ale oni o odpu�tìní nestojí. Dálmají zatvrzelá srdce, dál jsou pøesvìd-èeni, �e komunismus byl pro svìt do-brý systém. Takový postoj vùbec ne-chápu. Jsem pøesvìdèen, �e správnýkøes�anský postoj je takový, �e je lépenabídnout odpu�tìní døíve, ne� jsem onìj po�ádán. Tak to uèinil i Pán Je�í�na køí�i, kdy� øekl: "Otèe, odpus� jim."Nikdo Jej ne�ádal o odpu�tìní, byl toOn, kdo jim odpustil."Bratr Andrew kontaktoval kazatelepøed svým odjezdem, ale ani jedennepøi�el, aby se s ním setkal."Východonìmeètí kazatelé, kteøí mìzradili, se mi dùslednì vyhýbali," dodal."Já se v�ak nevzdám. Budu usilovato  usmíøení..."  Dále vysvìtlil, �e titokazatelé nechali nìkteré bible projít,abychom jim dùvìøovali a nepøi�li na to,co se ve skuteènosti dìje. Dostávalijsme "podìkování" z Ruska, ale nevì-dìli jsme, �e jen malé mno�ství doruèe-ných biblí na�lo své ètenáøe. "Na�tìstíbylo mno�ství zásilek pøedávanýchprostøednictvím tìchto pøedstavitelùcírkve jen zlomkem zásilek, tak�e spá-lené bible a jedno nebo dvì vozidla,o  nì� jsme pøi pøevozech pøi�li, zmaøilyjen malou èást na�í práce," dodávábratr Andrew.- Assist - HCJB - HØEBÍKYJeden malý chlapec mìl potí�eovládat svùj temperament a výbuchyhnìvu. Jednoho dne mu dal otec kla-dívko a høebíky a øekl, �e kdykoliv sepøestane ovládat, musí zatlouct doplotu jeden høebík.První den jich chlapec zatloukl 37.Bìhem následujících dnù a týdnù sechlapec uèil ovládat svùj hnìv i chovánía poèet høebíkù, které dennì zatloukl,
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se sni�oval. Pøi�el na to, �e je snaz�íkrotit svoji vznìtlivost, ne� poka�dézatloukat høebík.Koneènì pøi�el den, kdy se ovládalcelý den. Chlapec radostnì oznámilotci, �e dnes nemusel zatlouct anijeden høebík. Tatínek mu øekl, �e nastalèas, aby ka�dý den, kdy nepropadnezlobì, vytáhl z plotu zatluèený høebík.Dny míjely, høebíky ubývaly a pak na-stal den, kdy chlapec oznámil, �e vytáhlv�echny høebíky.Otec vzal syna za ruku a kdy� pøi�lik plotu, øekl: "Mám z tebe radost, synu,ale vidí� ty díry ve døevì? Ten plot u�nebude nikdy takový, jaký byl. Kdykolivnìco zlostnì øekne�, zùstane po tvýchslovech jizva jako tato. Èlovìka mù�e�zranit opakovanì, i kdy� jej bodne�no�em, nù� vytáhne�, ale nezále�í natom, kolikrát se omluví�, jak moc lituje�svého èinu, zranìní a jizva zùstávají.A  verbální zranìní je stejnì bolestivéjako fyzické napadení."Pøátelé jsou vzácný dar. Jsou zdeproto, abychom se mìli na koho usmí-vat, aby nás mìl kdo povzbudit i u-smìrnit. Jsou zde proto, aby naslou-chali, kdy� nás nìco tí�í, a povzbuzova-li, kdy� nás nìco trápí. I oni nám oteví-rají své srdce. Mìjme své pøátelev  lásce a uka�me jim, �e i nám zále�ína jejich radostech i starostech.-  zaslal Milan T., Denver-MÍ�ADva Amerièané pøijali pozvání pøijetdo Ruska vyuèovat morálku a etiku.Jejich vyuèování je zavedlo mezi podni-katele, po�árníky, policisty, do vìzeníi  do jednoho dìtského domova.Tam �ila asi stovka chlapcù a dívek,které byly opu�tìny, zneu�ívány, zaned-bávány, a� skonèily v péèi státníhozaøízení.Z dìtského domova pochází násle-dující vyprávìní:Dìtský domov jsme nav�tívili v dobìvánoèních svátkù a svìøenci poprvésly�eli tradièní vánoèní pøíbìh. Vyprávìlijsme jim o tom, jak Marie a Josef pøi�li

do Betléma, kde nemohli najít �ádnýhostinec, který by je na noc pøijal, a takskonèili ve stáji, kde se narodil jejichprvorozený syn. Rodièe jej polo�ili dojeslièek a dali mu jméno Je�í�.Bìhem pøíbìhu dìti a personál do-mova pozornì naslouchali. Dìti sedìlyna svých �idlièkách s napìtím ve tváøi,aby jim neuniklo ani slovo. Na koncipøíbìhu jsme dìtem rozdali ètvrtkypapíru a �luté papírové ubrousky a dalijsme jim instrukce, jak vyrobit jeslièky.Dìti opatrnì trhaly ubrousky na prou�-ky a jeslièky pomalu dostávaly svùj tvar.Z plstìné látky si ka�dé dítì vystøihlodì�átko. Dále jsme ka�dému dali malékousky flanelu na Je�í�kovu pøikrývku.Dìti byly zaujaty prací.Pomalu jsem procházel mezi nimi,abych pomohl, bude-li tøeba. Moji po-zornost upoutal asi �estiletý chlapec,Mí�a, který své dílo u� dokonèil. Pøi�eljsem se podívat a vidìl jsem, �e v jes-lièkách le�ela dvì dì�átka. Pøivolal jsempøekladatele, abych se ho zeptal, proèjsou v jeslièkách dvì novorozeòátka.Mí�a si zalo�il ruce pøes prsa, podí-val se na dokonèené dílo a zaèal témìødoslovnì opakovat celý pøíbìh o naro-zení Je�í�ka. Byl jsem pøekvapen: pøes-to�e sly�el pøíbìh poprvé, zapamatovalsi ka�dý detail. Kdy� pøi�el k vyprávìní,jak Marie dítì zavinula do plenek apolo�ila do jeslièek, vyprávìní zdalekanekonèilo. Chlapec pokraèoval: "Kdy�Marie polo�ila dì�átko do jeslièek,Je�í�ek se podíval na mnì a zeptal se,jestli mám místo, kde mohu zùstat.Øekl jsem mu, �e nemám maminku anitatínka, nemám �ádný domov. A Je�í�mi øekl, �e mohu zùstat s ním. Odpovì-dìl jsem, �e to nejde, proto�e nemám�ádný dárek jako ostatní. Chtìl jsemtak moc zùstat s Je�í�em a pøemý�leljsem, co bych mu mohl dát. A tak jsemsi pomyslel, �e bych mu mohl dát tro-chu svého tepla. To by nebyl �patnýdárek. A tak jsem se zeptal Je�í�ka:'Kdy� tì budu zahøívat, staèí takovýdárek?' A On mi odpovìdìl: 'Jestli mìbude� zahøívat, tak to je ten nejlep�í
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dárek, který mi kdo mù�e dát.' A takjsem se dostal do jeslièek vedle Je�í�kaa on mi øekl, �e s ním mohu být stále." Kdy� malý Mí�a skonèil své vyprá-vìní, mìl oèi plné slz, které mu stékalypo tváøièkách. Dlanìmi si pøikryl tváø,sklonil hlavu na stùl a jeho ramínka sechvìla, zatímco vzlykal a plakal. Mí�aprávì na�el nìkoho, kdo jej nikdy ne-opustí, ale ani mu nebude ubli�ovat,na�el nìkoho, s kým mù�e zùstat na-v�dy. PROMÌNA VE VÌZENÍKøes�an�tí vìznipromìnili èást vìzení(Prison Fellowship Ministries) - Bìhem tøiadvaceti let vìzeòské misijníslu�by jsem nav�tívil stovky vìznickolem celého svìta, ale nikdy jsemnevidìl �ádné tak hrozné, jako je GarciaMoreno v Quitu, v Ekvádoru," øeklCharles Colson ve svém ka�dodennímrozhlasovém komentáøi 23. záøí."Souèasnì jsem nikdy nevidìl tako-vou dramatickou promìnu vìznice namísto míru, a to v�e díky úsilí jednohooddaného køes�ana. Ten mu� se jmenu-je Jorge Crespo, kdysi slavný právník,dnes pøedseda Vìzeòské misijní slu�byv Ekvádoru. Bìhem své první náv�tìvyvìznice jsem stoupal po schodi�tikluzkém od krve. "Normální bitka," øeklponuøe Crispo. Cely byly tmavé díry,kobky, plné mastné �píny a pøetékají-cích spla�kù."Kdy� jsme vy�li do dvora, kde jsemmìl mluvit k vìzòùm, byl jsem �okovándickensovskou scénou. Nìkolik vìzòùkulhalo, dal�í mìli �átky zakrývajícíjejich tváøe, zøejmì chtìli schovat zjizve-né oblièeje. Pøímo naproti mì stál mu�s  prázdnou oèní jamkou, jeho tváø bylaplná otevøených hnisajících bolákù.Kdy� jsem mluvil k tìmto lidským tros-kám, myslel jsem na Je�í�ova slova,která øíkal Janu Køtiteli:Odpovìdìv pak Je�í�, øekl jim: Jdou-ce, povìzte Janovi, co jste vidìlia  sly�eli, �e slepí vidí, kulhaví chodí,malomocní oèi�tìní pøijímají, hlu�í

sly�í, mrtví z mrtvých vstávají, chu-dým se zvìstuje evangelium. (L 7,22)Potom mì vzal Crespo nìkam dolù,pro�li jsme tmavou chodbou a tam mìpøímo ohromil kontrast: obrovský vì-zeòský blok byl naplnìn oslnivým svì-tlem. Na jednom konci stál oltáø s vel-kým køí�em, a tam bylo shromá�dìnoasi 200 vìzòù, kteøí èekali na bohoslu�-bu. Tato èást vìzení byla vedena Vìzeò-skou misijní slu�bou a pøiná�ela vìz-òùm striktní instrukce køes�anské víry.Ale i to bylo jen místo pøípravy pro dal�íoddìlení vìznice - místo, kde plnìodevzdaní køes�an�tí vìzni �ili a slou�iliostatním vìzòùm. Místo s dojetímnazývali 'domov'. V�e kolem bylo bezposkvrny, podlaha byla vydlá�dìnáa  døevìné palandy si chovanci udìlalisami. V rohu byl pod schodi�tìm malýmodlitební koutek, který byl celý denvyu�íván.Kdy� jsem poslouchal svìdectvívìzòù z 'domova', uvìdomil jsem si, �emám pøed sebou metaforu køes�anské-ho �ivota. Kontrast mezi pekelnýmchaosem hlavního vìzení a bìlostí zdí"domova" byl pøipomínkou na�ehovlastního morálního a duchovního roz-hodování ve svìtì. V ka�dém skutku,v ka�dém èinu buï pomáháme vytváøetpeklo na zemi, nebo pomáháme pøinéstpøedzvìst nebe. Buï pøispíváme úpad-ku svìta, nebo s Bo�í pomocí jej pøe-tváøíme k lep�ímu. Jak se blí�í konectisíciletí, mìli by køes�ané pracovatspoleènì, aby i ná� svìt mohl být pro-mìnìn z vìzení na domov."Misionáøi HCJB spoleènì s dal�ímiorganizacemi pracují ve vìzeòské slu�-bì od r. 1979. Nìkolik z nich je zapoje-no pøímo v Garcia Moreno vìznici.Nezapomínají ani na �eny ve vìznicích.- Charles Colson - InternetP.S. Dìkujeme v�em, kdo pomáhajís vìzeòskou slu�bou. Pøejeme v�embratrùm v Kristu, kteøí se ve vìznicíchnacházejí, aby na�li odpu�tìní, smíøenía skuteèný mír, který tolik v na�emsvìtì, i na svobodì, chybí.

ZÁPAS O DU�I 39



PODVOJNOST VÍRYZaèátkem záøí jsme v èasopise Ti-mes mohli èíst, �e v�echny denominacev Británii, protestanté i øím�tí katolíci,spoleènì vypracovali a vydali pøíruèku"Worship Resources for the Milenium" -Zdroje chval pro milénium. V pøíruècenavrhují, jak mají vypadat oslavy nové-ho milénia v církvích bìhem bohoslu-�eb: "Ka�dý a� je hluèný - a� v�ichni nanìco troubí a foukají - pí��aly, trubky,trumpety, kazú, nebo i reprodukovanì.Po pøeètení ver�ù z knihy Deuteronomi-um a� je ka�dý opìt hluèný." Potom mánásledovat nìkolik dal�ích ètení Písma,poté v�ichni spoleènì tøikrát zpívají"Kum by yah, my Lord".Generální sekretáø "Církevní jednoty"vyzývá v�echny církve a sbory, abypou�ívaly instrukce z pøíruèky, proto�e"za pøípravou tìchto materiálù stáloneobyèejné úsilí a mnoho modliteb.Ten, kdo bude materiál pou�ívat propøípravu oslav nového milénia, poznáobrovský potenciál kreativní energie."Ve stejnou dobu mi kdosi poslalnásledující parodii na Izajá�e 6, kteroujsem jen mírnì pozmìnil:"A uvidìl jsem panovníka, kterýsedìl proti nám na pohodlném køesle.Pestrobarevné balónky, stuhy, mýdlovébublinky a hudební nástroje naplòovalychrám. V�ude bylo plno lidí a kolemsedící osobnosti byli klauni, divadelnískupinky, nejrùznìj�í bavièi, vypravìèia  zákoutí pro posezení s �álkem kávy.Velké zástupy lidí pøecházely z místa namísto. Jedni na druhé volali a øíkali: 'Jenpovyk, samý hluk a rámus naplòuje totomísto. Celá zemì musí sly�et, jaký rykzde je.' Dla�ba se chvìla rytmem bub-nù, v�ude vládl taneèní rej a veselí.Chrám byl naplnìn neutuchajícím po-tleskem. A pak jsem povstal a stálzpøíma jako svíce. Smál jsem se a volal:'Jsem OK, i ty jsi OK. V�ichni jsme OK!'A jeden z klaunù poode�el ke stánkus  obèerstvením a nabídl mi koblihua  kolu. A volal: 'bìda, bìda, bìda tìm,kdo øíká lidem, �e jsou høí�ní'. Vtom seobjevily tøi loutky. A první volala:

'Rozvíjej sám sebe tam, kde právì jsi.'Druhá volala: 'Ztracenci jsou vítìzové.'A tøetí se pøidala: 'Pozitivní pøístup(osobní postoj) nezná hranice a zábra-ny.' A potom jsem usly�el pøíjemný hlaspøicházející z pohodlného køesla: 'Kohopo�lu a kdo nám pùjde, aby nesl tutonovinu ostatním?' Cítil jsem se bezvad-nì, srdce jsem mìl naplnìné láskou,i  øekl jsem: 'Jasnì, já pùjdu, �ádnýproblém. Ka�dý chce sly�et právì tohle.Po�li mì!' A hlas øekl: 'Povzbuzuj sebe-vìdomí ka�dého èlovìka a chraò jehohrdost.' Zeptal jsem se: 'Jak dlouho?'Hlas odpovìdìl: 'A� do té chvíle, kdy sesám rozhodne, jak chce �ít, a� bude mítsvùj ustálený systém hodnot, a� poznáten pravý zpùsob, a� bude stejný jako ti,kteøí tuto dobrou zprávu pøiná�ejí a kterétolik obdivuje. A� se ti daøí!' A já jsemvykroèil a cítil jsem se ohromnì."- Jeffrey Thomas, -PARLAMENTSVÌTOVÝCH NÁBO�ENSTVÍse sejde v Kapském mìstì v Ji�níAfrice mezi 1. a 8. prosincem 1999.Pøípravné setkání se konalo v den jarnírovnodennosti, 23. záøí v 17.00 navrcholu Stolové hory. Mezi køes�anyv  Ji�ní Africe roste nepokoj, do jakémíry bude jejich mìsto i zemì posti�e-na duchovním pùsobením a nábo�en-skými obøady tìchto vùdcù. Lidé mo-hou být je�tì více zaslepeni evangeliutím, jak budou otevøeny brány démonic-kého pùsobení. Proto vyzývají ostatníkøes�any k modlitbám.Proè jsou modlitby dùle�ité?Setkání se zúèastní 800 duchovníchvùdcù, kteøí reprezentují v�echna nábo-�enství na�í planety, to znamená, �ebudou pøítomni pøedstavitelé ka�dédémonické mocnosti i tìch, kteøí sevydávají za v�emohoucího boha.V  nábo�enských obøadech uctívajídémonické bohy a zamý�lejí vybudovatoltáøe tìmto bohùm. Budou vyvolávatdémonické síly, aby se spojili s nebesya pøiná�et obìti duchùm démonù.Nejde tedy o skupinu turistù, ale pøed-
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stavitelù duchovních mocností, kteøí doKapského mìsta pøijí�dìjí.Kdo se parlamentu zúèastní?Pøedstavitelé islámu, judaismu,hinduismu, buddhismu, taoismu, jainis-mu, sangomas (èarodìjové) z CentrálníAfriky a Latinské Ameriky, �amani zeSeverní Ameriky a Dalajláma jako klíèo-vý host. Organizátoøi konference pro-hla�ují, �e existuje jen jeden bùh, kterýmù�e být uctíván rùznými zpùsoby anazýván rùznými jmény. Zdá se, �ei  mnozí "køes�ané" s tímto prohlá�enímsouhlasí.Je zajímavé, �e na tuto konferencibyli pozváni i Ji�ní baptisté (USA), kteøízpoèátku odmítli úèast právì proto, �ese jednalo o takovou mnohoèetnounábo�enskou zále�itost.Teprve a� obdr�eli oficiální pozvání,s  �ádostí, aby pøednesli dùvody, proèvìøí, �e spása pøichází pouze prostøed-nictvím Pána Je�í�e, zvá�ili svùj postoja pøijali tuto pøíle�itost zvìstovat evan-gelium pro 8 000 úèastníkù konference,tìm, kdo v Krista nevìøí. Peèlivì vybralidelegáta apologeta, který bude nakonferenci pøedná�et.Co mohou vìøící dìlat?Je dùle�ité, abychom se modlili,postili a pøimlouvali, aby Pán Je�í�ochránil a � 33:10. Bùh sly�í modlitby aodpovídá! V minulosti se konal v Dur-banu Svìtový kongres hinduismu asami poøadatelé prohlásili, �e to bylofiasko. Díky Bohu! Podobnì tomu bylo iv r. 1994, kde vyznavaèi Nového vìkupøipravovali konferenci na Wembleystadiónu.
Z DOPISÙdopis è. 1358 -Kdy� nìkomu nìco (napø. peníze) dám,tak to pøece nemù�u chtít zpátky. Protose mi nelíbí, �e jsem vyzýván, abychoznámil svùj variabilní symbol a vy�a-doval potvrzení pro odeètení "darù"z daní. Jednou jsem to zkusil a pøedlo�ilpotvrzení  finanènímu úøadu. Pak  jsem

u�asl: úøad mi odeèetl èástku vìt�í, ne�jsem daroval. Souhlasím s bratremMilanem Nedìlkou, který v dopiseè. 341 správnì uvádí, �e dávat jen to,co si mù�u odeèíst z daní, je hodnoodsouzení. Pøispìt malou èástkou a paksi ji vzít zpátky (by� formálnì od nìkohojiného), nedává smysl. Buïto nìcodávám, nebo to pùjèuji! Jako by nìco,vèetnì penìz, kterými disponuji, bylomé?! V�echno pøece pochází od Dárce!Co�pak jsem u� nedostal stokrát víc?Jak velký finanèní dar vynahradí lásku,kterou jsem dostal darem, tj. zdarma odsvého Stvoøitele a Zachránce? Proto�ádné potvrzení o daru od lidí, �ádnou�ádost o sní�ení daní, ani �ádné zveøej-nìní mého jména! Pøece vím, �e miOtec to, co nyní dávám tajnì, odplatízjevnì. On to toti� hlavnì ve svémSynu udìlal u� dávno. Z tìchto dùvodùse pro jistotu nepodepisuji.- Vá� ètenáø -Pozn. redakce:Jsme si plnì vìdomi, �e ka�dý dardostáváme z Bo�í milosti a za na�edárce dìkujeme pøedev�ím Bohu. Nikdyjejich jména nezveøejòujeme a jediné,co dìláme, je to, �e �tìdrým dárcùmchceme vyjádøit ná� dík èi poslat kni�nídárek coby projev vdìènosti. Projevitvdìènost a lásku dìlá radost i nám:Nikomu nebuïte nic dlu�ni, ne�abyste se navzájem milovali, nebo�ten, kdo miluje druhého, naplnilzákon. (Øímanùm 13,8)To je dùvod, proè chceme znát ty, kteøínás finanènì podporují.Druhý dùvod je, �e �ijeme ve spoleè-nosti, kde musíme ka�dý dar uvéstv  úèetnictví, které je zákonem vy�ado-váno a finanèním úøadem kontrolováno.Nemù�eme-li identifikovat dárce, mù�e-me být obvinìni, �e nevedeme pøesnéúèetnictví. Finanèní kontrolu jsme mìliv minulých letech ka�dým rokem.Ze zku�enosti víme, �e mo�nostodeèíst si dar z daní vyu�ívá jen 3-4 %ze v�ech dárcù. Celkový náklad desetitisíc výtiskù financuje nìco málo pøestisíc ètenáøù. Jim patøí ná� dík.
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Upozornìní:  èasto se nám stává, �esi pí�ete, abychom vám zaslali po�tovnípoukázky, proto�e je pøikládáme málok-dy. Vyu�íváme této poslední pøíle�itostiv leto�ním roce a posíláme starý typpoukázky, který v pøí�tím roce ji� nebu-de platit. Pokud chcete pøispìt na tisko-vý fond, pou�ijte ji pøed koncem roku.Dìkujeme za pochopení. Znovu prosí-me, na nových poukázkách pou�ívejtesvùj variabilní symbol z etikety adresya  hlaste nám ka�dou zmìnu adresynebo jména.dopis è. 1713Vá�ení pøátelé,Dìkujeme vám mnoho za kazetkuo  Bo�í svrchovanosti. Máme za to, �etuto kazetky by mìl mít ka�dý vìøícíèlovìk v na�í zemi - proto�e jednou tosly�et nestaèí ... Jestli dovolíte, budu jirozmno�ovat pro své pøátele. Jsmeèasto svìdky toho, kolik nejasností,v  této tak dùle�ité oblasti je i v církvimezi køes�any.Bùh vám �ehnej ve va�í práci. Pokudbudete mít cestu pøes Strakonice,urèitì se u nás zastavte. Rádi vás uvidí-me.      - Jaroslav a Marie, Strakonice -OZNÁMENÍ:KALENDÁØ 2000Letos jsme poprvé vydali pro na�eètenáøe pìkný kalendáø, který mù�e býtvhodným dárkem pro Va�e milé spoleè-nì s èasopisem.Pokud máte zájem si kalendáø ob-jednat, napi�te nám do redakce.SLOVNÍK ZNAKÙ KØES�ANSKÝCHPOJMÙ PRO NESLY�ÍCÍPøed dvìma lety jsme se seznámilis  maminkou, její� nejmlad�í holèièka jenesly�ící. Tenkrát jí byly tøi roky a slu-chová vada u ní byla právì lékaøskypotvrzena. Zaèala jsem se uèit znako-vou øeè a tì�ila jsem se, a� vyjde spo-leèná uèebnice znakové øeèi pro rodièea jejich nesly�ící pøed�kolní dìti. Kdy�jsem si ji poprvé kupovala (koupila jsem

ji pak je�tì nìkolikrát pro dal�í lidi),uvìdomila jsem si, �e tato uèebnice sek mnoha lidem, kteøí by ji potøebovalimít doma, nedostane, proto�e je pøíli�drahá. O tomté� jsem pøemý�lela, kdy�jsem si poøizovala slovník znakové øeèina CD - je to výborná vìc, ale jen proty, kteøí mají doma poèítaè se zaøízenímna CD.Malá Lucinka mezitím zaèala s ma-minkou a sourozenci obèas choditv  nedìli k nám do církve. Soubì�nìs  kázáním pro dospìlé máme besídkupro dìti, kde si vypráví o Bohu a o Biblizpùsobem odpovídajícím jejich vìku.Zjistila jsem, �e mi nestaèí zásobaobecných znakù pro vyjádøení toho,o  èem si dìti v besídce povídají, a �eznaky, které bych potøebovala znát,abych mohla Lucince tlumoèit, nikdeshromá�dìny nejsou. Tím vznikl nápadvytvoøit "Slovník znakù køes�anskýchpojmù pro nesly�ící". Sna�ila jsem sepro realizaci tohoto nápadu sehnatopravdu dobré (a navíc vìøící) tlumoèní-ky, ochotné (a navíc vìøící) nesly�ící lidi,nìkoho, kdo by stál v èele tohoto pro-jektu jako právní subjekt a byl ochotensehnat na nìj peníze. To se povedloa  zaèala realizace.Slovník má ekumenický charakter,obsahuje znaky pro asi pìt set pojmùa  bude mít tøi formy - první formou jekniha, kde budou znaky nakreslenya  popsány, druhou a tøetí je o nìkteréznaky roz�íøená videokazeta a CD. Tambudou pojmy navíc vysvìtleny znako-vou øeèí. Ceny v�ech tøí forem slovníkubudou dostupné �iroké vrstvì obyvatel.Slovník by mìl být realizován do konceroku 1999. Právním subjektem pro tutopráci je obèanské sdru�ení NADÌJE.Pokud byste  i vy chtìli pøispìtfinanèním obnosem, nebo sponzorskyprovedenou prací, spojte se, prosím,s  pøedsedou a ústøedním øeditelemNADÌJE Iljou Hradeckým, nebo posílej-te finanèní pøíspìvky na úèet NADÌJE,variabilní symbol vyhrazený tomutoslovníku - 316012163 /0300 variabilnísymbol O160.      - Alena �tìpánová -
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ROZLOUÈENÍV øíjnu jsme se v Písku rozlouèilis  kazatelem Pavlem Hojkou, kterýzemøel ve vìku 55 let. Jeho smrt zasko-èila ka�dého z nás a pøipomenula nám,�e nikdo nemá zaruèenu pøí�tí vteøinu,hodinu, den, týden, mìsíc nebo rok.Rodinì a píseckému sboru pøejemeBo�í milost, aby Va�i ztrátu zhojil.V�ichni, kdo jste Pavla Hojku znali,vzpomínejte v dobrém.ÈÍM JE PRO NÁS SMRT?Pokud je smrt:pøíchodem zkázy, a� je radìji spás-ným pøíchodem Krista;pro nás koncem, a� je radìji poèát-kem �ivota, poèátkem hojnìj�ího�ivota;pro nás ztrátou, a� je ziskem;pro nás louèením, a� je shledáním;pro nás odchodem, a� je pøíchodem.A kdy� Smrt za�eptá:�Musí� ze svìta odejít,� a� sly�ímeKristùv hlas, jak øíká:�Teï pøichází� ke mnì!�- N. Macleod, Internet -
ROK 2000V�em ètenáøùm ZODu pøejeme hezképro�ití sváteèní pohody a pøejemeBohem po�ehnaný Nový rok a nadchá-zející "tisíciletí".Bìhem Vánoc pamatujme, �e promnohé jsou Vánoce jen svátky míru,pro dal�í jen tradicí s Je�í�kem v  jes-lièkách. Co znamenají pro nás, proJeho církev kterou si vydobyl na køí�i?Nebo� se nám narodí dítì, budenám dán syn, na jeho� ramenispoèine vláda a bude mu dánojméno: "Divuplný rádce, Bo�skýbohatýr, Otec vìènosti, Vládcepokoje."  (Izajá� 9:5) 
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VY��Í ODBORNÁ �KOLASOCIÁLNÍ A TEOLOGICKÁStudijní obor: Sociální a teologickáèinnost délka a forma studia:3 roky, �kolné 3.000 roènì.Kontaktní osoba: Petra HorákováTermín uzávìrky pøihlá�ek:I. kolo 30.4. 2000,II. kolo 15.7. 2000Termín pøijímacího øízení: I. kolo 20.-21.6. 2000,II. kolo 22.-23.8. 2000Absolventi jsou pøipraveni pro èin-nost odborných pracovníkù sociálnínebo duchovní péèe. Pøíklady uplat-nìní: sociální kurátor, sociální pra-covník ve v�ech typech sociálníchinstitucí. kazatel (pastor), pastoraèníterapeut, misijní pracovník.Pøijímací øízení: zkou�ka z jazykaèeského a anglického nebo nìmec-kého v rozsahu støedo�kolské výu-ky, test sociální citlivosti a v�eobec-ného pøehledu, pohovor.Podmínky pøijetí: osobní zku�e-nost víry (pøijetí Je�í�e Krista jakoosobního Spasitele a rozhodnutí jejnásledovat a podrobovat se jehonárokùm), maturita, studijní schop-nosti a osobní vztah k  studijnímuzamìøení �koly.Mo�nosti ubytování:I. kategorie 4.500,- Kè aII. kategorie 3.000,- Kè roènì.Stravování: obìdy v jídelnì mimo�kolu, snídanì a veèeøe v domovìmláde�e ve vlastní re�ii.Vy��í odborná �kolasociální a teologickáBla�ejské nám. 977200 Olomouctel.: 068/522-8921, 522-5728fax: 522-7508E-mail: vosst@telecom.cz



Pøipomínky, objednávky èasopisu, kazet a dal�íchpublikací adresujte  <zod@hcjb.cz>  nebo:

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

HCJB - dennì z Ekvádoru ,  od 31.10. 1999 do 25.3. 2000RÁNO:  6:30 - 7:00 SEÈ,  tj. 5:30 - 6:00 UTC:  9 765 kHz - v pásmu 30 m.VEÈER: v 20:30 - 21:00 SEÈ,  tj. 19:30 - 20:00 UTC: 17 795 a 15 560 kHz v pásmech 16 a 19 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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