
"HosPodinovy Příkazy
a zaslíbení na CesTu.”

exodus 23,25
Celý text Exodu 23. kapitoly nás
uvádí do příběhu, kdy izraelský ná-
rod vyšel z Egypta a míří do zaslíbe-
né země. Boží vztah s vyvoleným
národem byl charakterizován smlou-
vou na hoře Sinaj. Bůh se zavazoval
vůči lidu a lid měl reagovat po-
slušností. Není však v moci zákona
změnit lidskou přirozenost. Dobré
zákony nezaručují dokonalou spo-
lečnost, ale podporují řád a zabra-
ňují anarchii. Usměrňují lidské cho-
vání a pomáhají chránit život a
majetek. Jedním z nejkatastrofič-
tějších a nejdramatičtějších období 
v židovské historii bylo období
“soudců", kdy “každý dělal to, co
uznal za správné” (Sd 17,6; 18,1; 19,1;
21,25) I dnes si musíme přiznat, že v
mnoha částech světa je pro chudé
téměř nemožné, aby dosáhli sprave-
dlnosti, s korupcí a bezprávím se
setkáváme po celém světě, v Africe,
jižní Americe, i u nás. 
A tak ani zákon ani jednotlivá při-
kázání a nařízení neměla být jen
prostým souborem toho, co se smí a
nesmí, ale jakýmisi směrovkami pro
putování, směrovkami ke svobodě,
aby Izraelci do zaslíbené země
vstoupili a aby si tam neubližovali,
ale žili dobře a požehnaně. Bůh vyu-
čoval lid jako když rodiče učí své
děti. Zároveň se ve spravedlivém
řádu zračilo také Boží právo, spra-
vedlnost a Jeho srdce, které se ujímá
i těch nejposlednějších a nejchud-
ších, vdov a sirotků. Znovu nalézá-
me v textu tak typické varování

před modloslužbou a uctíváním
bohů okolních národů. Bůh chce,
aby celé srdce jeho lidu patřilo jemu.
Proto slaví svátky a i dny odpočin-
ku odděluje pro něj.
Bůh nejenom vyvádí svůj národ, ale
také jej chce vést. Vede je tou bez-
pečnou cestou pro ně, která nemusí
být vždy ta nejkratší a někdy musí i
oklikou (Exodus 13,17). Do zaslíbe-
né země nevede zkratka a není
snadná. Na cestě jsou modly, které
je třeba rozbít, pasti, kterým je třeba
se vyhnout, bitvy, které musí Iz-
raelci probojovat. Musí se stále ptát
na Boží vedení. Krok za krokem se
zmocnit země. A Bůh se zaručuje
svojí pomocí a dává jistotu, že nejen
do cíle dojdou, ale povedou napros-
to požehnaný život. Zaslíbení v tex-
tu však mají podmínku. Je zde velké
pokud. Lid se musí rozhodnout, ne-
můžou mít rozdělené srdce. Protože
zaslíbenou zemi je možné také mi-
nout a podíváme-li se na statistiku,
kolik lidí nakonec dosáhlo cíle cesty,
je děsivá.
Bůh připravil místo pro svůj lid
(23,20), Ježíš, připravuje místo pro
nás v nebi (Jan 14,1-6). I nás vede.
Nejen vyvádí ze starého života, ale
dělá vše, abychom se nevrátili zpět.
I pro nás existují překážky, které
jsou smrtelné: Neposlušnost a neví-
ra (Žd 3,12, 18,19). Také ta naše cesta
životem je pro nás často nová a ne-
známá (Iz 42,16), často velmi temná
(Ž 23,4) a kluzká (Žalm 35,6). Vede
však do jistého cíle a Bůh sám nám
dává ve svém Slově bezpočet neo-
třesitelných zaslíbení (Žd 6,16-17),
které umožňují ukotvit naši duši 

v bouři zkoušek (Žd 6,19). Jsou jako
poklady, které smíme stále znovu a
znovu objevovat v jeho Slově. Čas-
tokrát však prodleva mezi zaslíbe-
ním a jeho naplněním je delší, než
jsme předpokládali a doufali.
Oproti starozákonnímu Izraeli však
máme nesrovnatelnou výhodu. Ne-
dávno jsme si připomínali seslání
Ducha svatého. Již proroci předpo-
vídali, že jednoho dne nebude nová
smlouva napsána na deskách záko-
na, ale na lidských srdcích (Jr 31,31-
34). Lid již nebude ctít Boha zdálky.
Vírou smíme přijímat Ježíšovu spra-
vedlnost, stát a v úžasu před ním a
v Boží spravedlnosti dál pokračovat
z moci a v síle Božího Ducha. Kéž
vás Pán znovu posílí, občerství a
naplní svým Duchem i na té vaší
cestě. Pán je blízko. Amen.

Olga Gebauerová
sborový důstojník a 
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Poselství ke 2. neděli po svaté Trojici

Zápas o správné pojetí autority hrál
jednu z nejdůležitějších rolí ve sna-
hách  pomoci pozdně středověké
církvi z krize. Do tohoto zápasu
vstupuje také Jan Hus (asi 1371-
1415). Církev jeho doby je ovlivněna
následujícími událostmi: v roce 1302
je vyhlášeno, že poslušnost papeže je
nezbytná ke spáse (bulla Unnam
Sanctam Bonifáce VIII.). V roce 1378
jsou zvoleni dva papežové, Urban
VI. v Římě a Klement VII. v Avigno-
nu, navzájem na sebe a své následní-
ky uvalí kletbu a vrhnou církev do
války. V roce 1409 synod v Pise oba
papeže suspenduje a zvolí papeže
třetího, Alexandra V. Nikdo z pape-
žů neodstoupí a po čtyřicet let trvá
vybírání  daní na vedení válek i ostré
vzájemné polemiky. Pyramidální
autorita  církve je v krizi. Kdo je nej-
vyšším představitelem Krista? Čí
výroky platí a  čí neplatí? Čí kletba
působí a čí nepůsobí? Pro praktický
křesťanský život se znovu odkrývá

problém: jak dojít spásy? Pro teologii
pak: jak se pozná co je normativní,
když tradičně zastávané autority
stojí proti sobě?
Zde si musíme být vědomi toho, že
pojem autority je užíván dvojím
způsobem: na jedné straně autorita
je vztah, obraz Ježíšovy poslušnosti
Otci, a pak jsou tu autority ve smys-
lu kriterií, jimiž je možné tento vztah
poměřovat. Sem patří Písmo, tradi-
ce, církev, ale i soud rozumu a vnitř-
ní pokoj člověka. Žádná z těchto
autorit, ani všechny dohromady
ovšem nemohou onen vztah nahra-
dit. Mohou k němu pouze odkazo-
vat. Takto pracuje realistická episte-
mologie.
Pro Husa jsou obecné pojmy jako
"pravda" nebo "spravedlnost" reál-
nými skutečnostmi, a ne prostě jen
něčím, na čem je možno se domluvit.
Tyto reálné skutečnosti existují 
v Bohu, ale ne jako pasivní ideje,
nýbrž jako aktivní skutečnosti plné

moci. Ony nejsou podřízeny nám a
našemu  úsudku, ale my jsme podří-
zeni jim, neboť ony doprovázejí jed-
nání Boží. Tuto pozici můžeme číst v
Husově známém výroku o pravdě:
"věrný křesťane, hledej pravdu, naslou-
chej pravdě, uč se pravdě, miluj pravdu,
opatruj pravdu, braň pravdu až do
smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hří-
chu, od ďábla, od smrti duše a konečně od
smrti věčné, kterou je věčné odloučení od
Boží milosti".   
Husovo pojetí obecných pojmů při-
pomíná Justinovo rozlišení, Logos
spermatikos a Logos Christos. Také
zde bychom mohli hovořit o pravdě
a spravedlnosti, které jsou rozptýle-
né po celém stvoření – všude je
možno se s nimi setkat, rozpoznat je,
ale nikde nejsou plně. Takto může-
me říci, že jsou přítomny i v každé 
z prostředkujících autorit, ale žádná
z nich je plně neobsáhne. V Husově
přístupu hraje významnou roli zku-

Husův zápas o nejvyšší autoritu

Církev je rodinou a společenstvím lidí víry. Církev není jakousi univer-
zitou náboženství.  Církev je lidem, který jde za Ježíšem, který tak činí,
protože ví, v koho uvěřil a jedině tak může být církev jako společenství
plodnou a může být rodinou. A křesťan, anebo spíše církevník, který o
tom nevydává svědectví svým životem, se stává neplodným, posmíva-
ným a nedůvěryhodným. 
Na Betlémském kostele v Brně čteme nad hlavním vchodem nápis: My
kážeme Krista. Jak jednoduché, jasné a přitom tolik inspirativní. My
máme hlásat - kázat Krista. 
Ve druhém Pavlově listu Timoteovi, na začátku první kapitoly, Pavel
svému učedníkovi připomíná a vyzývá k upřímnosti víry. Znamená to, že
máme jako synové a dcery Boží předávat skutečné svědectví víry.
Předávat ho ne polovičatě, ale celostně, s odvahou i za cenu slz. Naše
kázání nemá být vlažné. Odvážné kázání totiž vždycky pohlavkuje, je to
políček, který s tebou pohne a posune tě dál. Víra se předává odvážným
svědectvím o bezvýhradné lásce Boží, jak nás ujišťuje samotné evangeli-
um. Jedině takové svědectví dodává slovům sílu. 
Jak se milují, říkali lidé o prvních učednících a rozeznávali podle toho
první křesťany. Platí toto - jak se milují - dodnes? Nebo spíš na adresu
některých členů církve slyšíme poznámky: podívejte se, jak jeden druhé-
ho stahují z kůže? Žárlivost a nenávist, které dnes často narušují samotná
společenství církve, vyhánějí z lidských srdcí pokoj a působí chaos.
Nenávist povětšinou pocházející od ďábla, který si dělal, co chtěl, při
umučení Ježíše Krista, se může lehce vybíjet i dnes na každém z nás. 
Ježíš k tomu svým učedníkům říká, že se ale mají radovat, budou-li pro-
následováni pro jeho jméno. Dát svůj život pro Ježíše, anebo dokonce
položit život pro něj, je jedno z blahoslavenství. Křesťanova cesta vede
skrze svědectví, v Ježíšových šlépějích, aby mu tím prokazoval věrnost a
vděčnost. Někdy takové svědectví vyústí do rizika položení vlastního
života. Toto je však krajností, která je děsivá a nepředstavitelná. Nejde
proto nevzpomenout na mnohé oběti válek a teroristických útoků.
Můžeme jen sklonit hlavu v pokoře k mrtvým a během těch několika vte-
řin, po které vydržíme se skloněnou hlavou postát, si zkusit představit
alespoň zlomek toho, čemu oni byli vystaveni.
Od nás je třeba takového svědectví, aby si lidé kolem nás říkali: Podívejte,Dokončení na str. 2

Církev
Z pietního shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů sta-
vovského odboje 21. června na Staroměstském náměstí v Praze. 

Dokončení na str. 2
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z církví doma i ve světě
150 leT evangeliCkéHo kosTela v čáslavi
Českobratrský evangelický sbor v Čáslavi (Jana Karafiáta 159, 286 01
Čáslav) 7. července oslaví 150. výročí otevření evangelického kostela,
který byl prvním evangelickým kostelem v královském městě.
Program oslav:
9.15 – bubnování před kostelem (Nsango malamu)
9.30 – slavnostní bohoslužby s večeří Páně – synodní senior Daniel
Ženatý, hudební doprovod česko-africká vokální skupina Nsango mala-
mu (v překladu „dobrá zpráva“)
10.30 - pozdravy a přání, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Evange-
lický kostel v Čáslavi“
10.45 – pár slov k historii kostela a vernisáž výstavy o historii kostela
11.00 – koncert skupiny Nsango malamu
12.00 – občerstvení

(pd)
zeMřel Teolog a dlouHoleTý děkan
HusiTské TeologiCké fakulTy zdeněk kučera
Ve věku 89 let  zemřel 15. června významný teolog, duchovní Církve čes-
koslovenské husitské a dlouholetý děkan Husitské teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze Zdeněk Kučera. Narodil se v roce 1930 
v Bratislavě, v roce 1939 musela jeho rodina ze Slovenska odejít do Prahy.
Po maturitě na gymnáziu studoval na Husově československé evangelic-
ké fakultě bohoslovecké. Po vystudování byl v roce 1955 vysvěcen na
kněze. V letech 1968 až 1970 působil na Husově československé bohoslo-
vecké fakultě, po nástupu normalizace pracoval v dělnických profesích.
Na bohosloveckou fakultu se vrátil v roce 1979 jako docent a v roce 1981
získal profesuru. Po roce 1990 se stal na několik funkčních období děka-
nem Husitské teologické fakulty. Přednášel na více než 20 zahraničních
univerzitách, byl nositelem rakouského Čestného kříže za vědu a umění 
1. stupně a dalších mezinárodních ocenění. Zdeněk Kučera je autorem řa-
dy teologických publikací, přednášel etiku a filosofii.

www.christnet.eu

anTiseMiTisMus v něMeCku
Vedle Francie, z níž narůstá izraelská emigrace, se žel velice výrazně
horší situace i v Německu. Ve Francii byl již antisemitismus osudný
koncem 19. století (Dreyfusova aféra). Nesouměřitelně s Německem
poté, co byl umožněn Hitlerův nástup k moci. Dnešní situace tamtéž
není dána jen nárůstem aktivit neonacistů, nýbrž stejně jako ve Francii
ohrožením militantních příchozích radikálů.
Německý pověřenec proti antisemitismu Felix Klein varoval: „Nemohu
doporučit Židům, aby nosili jarmulku vždy a ve všech částech Němec-
ka.“ Posléze doporučil nenosit jarmulku zvláště ve velkých městech!
Přirozeně se izraelský prezident ohradil, že „obavy o bezpečnost
Izraelců jsou kapitulací vůči antisemitismu a připuštěním faktu, že Židé
v Německu nejsou opět v bezpečí“. Po napadení izraelského Araba se
sice zdvihla solidarita „Berlín nosí jarmulku“. Ovšem jen v krátkodobé
akci bez účinku. Naopak se počet antisemitských útoků opět zvýšil na
1779 v minulém roce. V Německu žije přes 200 000 Židů. Uvádí se, že
mnozí již nosí jarmulku pod čepicí. Je nanejvýš zarážející, že právě
německé orgány moci nedokáží zaručit Židům, aby mohli nosit jarmul-
ku, nýbrž je ještě předtím varují… 

(-kar)

šenost, že tyto prostředkující autori-
ty mohou stát proti sobě, mohou se
navzájem popírat. Pojetí "celé prav-
dy" nebo "celé spravedlnosti" se u
Husa vyvíjí. Ranější spisy zdůrazňu-
jí zákon Kristův (lex Christi), který je
základem pravdivého a spravedli-
vého života církve. Když se pak Hus
v roce 1411 dostává do polemiky 
s Janem Stokesem, kde brání Vikle-
fa, vykládá zákon Kristův jako vztah
následování života Kristova (vita
Christi). Viklef se ve svých spisech
vášnivě snažil přivést všechny lidi
zpět ke Kristovu zákonu, zejména
klérus, který by měl odložit své po-
posa dominatio  a jako apoštolové
následovat vita Christi.  Celá pravda
a celá spravedlnost je Kristus. To on
nás "vysvobodí od hříchu, od ďábla,
od smrti duše a konečně od smrti
věčné". Tato celá pravda nebo celá
spravedlnost neruší částečně pří-
tomnou pravdu a spravedlnost, ale
naplňuje je, jako Duch naplňuje lite-
ru, nebo vztah lásky naplňuje zákon.
V tomto světle můžeme číst i Hu-
sovo odvolání se k nejvyšší autoritě
Ježíše Krista, když musí v říjnu roku
1412 opustit Prahu, ve které jinak
nebude možno slavit svátosti, neboť
papež nad ní vyřkl svůj interdikt.
"Odvolávám se k Ježíši Kristu, soud-
ci nejspravedlivějšímu, který spoleh-
livě zná, brání  a soudí, činí zjevnou
a odplácí spravedlivou při každého
člověka.
Mezní situace vrací Husa k dřívější-
mu rozpoznání, že totiž nejen litera

nemusí být naplněna Duchem a
zákon láskou, ale že litera a zákon
mohou být teoreticky hlásány, ale
prakticky porušovány. Již ve svém
synodálním kázání v roce 1407 Hus
píše: "Avšak falešný křesťan ... přijav
jméno Kristovo, obléká se ve zbraně
ďáblovy a vede boj Antikristův,
vyznává, že zná Boha, avšak skutky
ho zapírá, jest falešný Kristus a
pravý Antikrist".
Praktické uznání Boží autority je pak
pro Husa v rozporu s uznáním svr-
chovanosti jakékoliv jiné autority.
Hus není schopen přijmout nomina-
listickou pozici, z níž vycházeli za-
stánci koncilní reformy církve a
spatřuje v ní cosi proti-Kristovského.
Není ochoten popřít možnost přímé
komunikace s Bohem, a je pro něj
nepřijatelné církevní prostředkování
Boží autority, které bude tvrdit, že v
tomto životě církev stojí na Božím
místě a proti jejím úradkům není
odvolání. Husovi dále vadí, že pro-
středkující autorita církve není do-
statečně vyvážena  dalšími prostřed-
kujícími autoritami, zejména Pís-
mem a tradicí, ale i "soudem rozu-
mu" a vnitřním pokojem člověka.
Pro Husovu pozici jsou tedy charak-
teristické následující rysy: - komuni-
kace věřícího člověka s Bohem je
zprostředkovaná zmíněnými autori-
tami, ale i přímá; - církevní autorita
nestojí v izolaci ani není ostatním
prostředkujícím autoritám nadřaze-
na, nýbrž je mezi nimi vztah vzá-
jemné závislosti; - úspěšné prostřed-
kování Boží autority je závislé na

víře a spravedlnosti toho, kdo zastá-
vá církevní úřad; ve středu jeho
života musí být Kristus, jinak bude
nahrazovat jeho autoritu svou vlast-
ní; - v situaci krize je přímá komuni-
kace s Bohem nadřazena komunika-
ci prostředkované; - nikdo z nás není
zbaven možnosti omylu, protože
"absolutní"  pravda je pouze v rukou
Božích a ne našich.
Husův zápas o nejvyšší autoritu jej
nakonec dovedl k mučednické
smrti. Jeho nárok nechat nejvyšší
místo v naší hierarchii autorit neob-
sazené - abychom dali prostor živé-
mu Bohu, však opakuje téma pří-
tomné v Písmu a v řecké i latinské
tradici. Můžeme je číst jako "apofa-
tickou" výzvu k přeměření jistot, na
jejichž základě  jednáme a které pro
nás představují "epistemologické
bezpečí". Hus této výzvě dává podo-
bu v rámci realistické filosofie své
doby a zdůrazňuje její transcendent-
ní zakotvení. Jeho teologie začíná
shora, od Boha a všechny lidské
cesty jsou měřeny touto perpekti-
vou. Otázka po nejvyšší autoritě
nezmizí ovšem ani o staletí později,
kdy osvícenská filosofie postaví do
středu zájmu člověka a zakotví  po-
znání v existenci poznávajícího sub-
jektu, a kdy teologie bude začínat
zdola, u člověka, odkud bude hledat
cestu k Bohu.

Ivana Noble
(přednáší teologii na Evangelické

teologické fakultě UK v Praze)

Z knihy Po Božích stopách 

Husův zápas o nejvyšší autoritu
Dokončení ze str. 1

Ježíš odchází. Hodina apokalyptického soudu nastává.
Celé tvorstvo zmlkne. - Tak u Jana zaznívají ohlasy pro-
rockých předpovědí o nástupu posledních dnů. 
Ježíš upozorňoval své učedníky, že od nich odejde. Byli
z toho zaražení. Neuměli si představit život bez svého
Mistra. Vždyť je vedl a vysvětloval jim tolik důležitých
věcí. A tolik věcí ještě potřebovali vysvětlit! On byl pro
ně oporou a zárukou, že ta nová cesta s ním jako s Me-
siášem má budoucnost.
A teď znovu oznamuje svůj odchod. Všichni ztratili řeč,
naplnil je žal. Jsou vystrašení jako malé děti. Ježíš je však
uklidňuje: Nenechám vás osiřelé. Ale pro vás je užiteč-
né, abych odešel. Když odejdu, pošlu k vám Přímluvce.
Kdybych neodešel, Přímluvce k vám nepřijde. 
Ježíš mluví o Duchu svatém. Nazývá ho Utěšitel, Pří-
mluvce. Řecké slovo Paraklétos může znamenat Utě-
šitel, Přímluvce i Obhájce. Pojem Utěšitel nám asi říká
nejvíc. Jak z pohledu na učedníky v této zlomové situaci
tak i při myšlenkách o našem životě. - Ve chvílích stra-
chu nebo zoufalství dokáže Duch svatý prosvětlit naše
trápení a pozvednout náš pohled k nebi, k Bohu. A to
důležité.  Duch svatý nás takto odvádí od sebe, od věze-
ní, které nám bere dech i naději. Protože ať už je naše
úzkost jakkoli veliká, když do ní vstoupí tato moc shůry,
vše se mění. Zase si můžeme uvědomit, že když je Bůh
a když je s námi, tak cesta není uzavřená a Bůh ví, jak se
dostat z pasti ven! Spolu se žalmistou tak poznáváme:
On vyvádí z jámy život můj. 
Ale Přímluvce či Obhájce – taková charakteristika
Ducha svatého nám také není vzdálená. Bůh dokáže
vzplanout hněvem, lépe řečeno, my lidé dokážeme
vzbudit Boží hněv! V Bibli dokonce čteme: Každý den
Bůh ví, proč vzplanout hněvem. - Bůh je jako světlo,
které jde proti tmě. A že je té tmy při nás nemálo, vždy
by Pán Bůh mohl pozvednout hrozící prst.
Ale kromě toho, že Bůh je soudce, je také láska. A pří-
chod Mesiáše je projev právě té lásky, která odpouští,
zachraňuje. Vždyť to známe odedávna: Tak Bůh miloval
svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo
v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
A jak to souvisí s Duchem svatým? - Jednoduše. Duch
svatý nemůže být jiný než Bůh a Bůh zjevený v Kristu.
Ježíš prosí za ty, kdo ho křižovali: Otče, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí.  Podobně se asi přimlouvá za nás i
Duch svatý: Bože odpusť jim, jsou popletení jak ovce 

v maliní, ale jsou to tvoje ovce... Náš biblický text jde
ovšem dále. Důvod, proč je pro učedníky důležité, aby
Ježíš odešel a mohl tak přijít  někdo místo něj, je vysvět-
len takto: Až přijde Paraklétos, ukáže světu v čem je
hřích, spravedlnost a soud. A to je užitečnost, která rovi-
nu lidských osobních příběhů přesahuje. 
Duch svatý ukáže světu to, co bychom my nezvládli.
Podobně jako ani sám Ježíš nemohl své odpůrce pře-
svědčit, že je skutečně Bohem poslaný Mesiáš, tak ani 
v našich silách není dokázat Kristovo božství… Ale při-
jde Paraklétos a on bude mít takovou moc, že ukáže
světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
Jenže tady jsme u jednoho problému. Nový překlad
použil pro působení Ducha svatého výraz „ukáže“. To
na tomto místě nesedí. Ukazují se nové šaty nebo znám-
ky. Ukazují se auta na veletrhu. Předvedené zboží se
nám buď líbí, nebo ne. Obchodník s tím nemůže hnout.
Je vedlejší…
Ale Duch svatý bude dělat něco jiného.  Stejně jako ani
Ježíš neukazoval zázraky. Když byli jeho posluchači
svědky nějakého znamení, tak vždy zápasil o to, aby to
lidé nebrali jako podívanou. Svými činy chtěl vždy při-
vádět k hlubšímu poznání a usvědčovat z omylu, či po-
krytectví.
Po odchodu Ježíše Krista bude tento úkol plnit Duch
svatý. I samotný řecký výraz  elégchein naznačuje čin-
nost, aktivitu a ne jen nějaké ukazování. Boží duch tedy
bude lidi z něčeho usvědčovat, něco odhalovat nebo
kárat. Kraličtí i tady řeknou výrazněji: bude lidi trestat!
Jako na soudu žalobce usvědčuje z porušení zákona, tak
Duch svatý usvědčuje lidi z hříchu, z porušení smlouvy
mezi nimi a Stvořitelem, z toho, že Bohu nevěří a jeho
dílo odmítají. Teď konkrétně odmítají to, že Bůh skrze
Ježíše Krista vstoupil do tohoto světa. Do svého vlastní-
ho přišel a vlastní ho nepřijali.
Není naším úkolem vyhrožovat Božími tresty. Pokárání
lidských srdcí už dělá Duch svatý. Mluví k lidem skrze
kostely, knihy nebo skrze věřící a obviňuje je. - Zabili
spravedlivého, ukřižovali toho, koho bůh poslal pro ně!
Ale Duch svatý není jenom karatel. Neodhaluje jenom to
špatné. On odkrývá kromě největšího hříchu i největší
pravdu o Ježíši Kristu, totiž spravedlnost ne světskou,
ale Boží.
Jaká je ta nebeská spravedlnost? Je v tom, že Ježíš odchá-
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tenhle člověk nikdy nikoho nepomlouvá, tamten koná skutky lásky, jiný
zase navštěvuje nemocné, proč to asi dělají? Takové chování vzbudí zvě-
davost. Proč ten člověk žije právě takto? Ona otázka se rodí ze svědectví,
protože tam se předává víra. Má cesta víry jde v Ježíšových stopách. Je
neslaný a nepochopitelný křesťan, který není svědkem a nevydává svě-
dectví o této cestě. My přece nejsme nějakým náboženstvím idejí, pouhou
teologií, krásných věcí a přikázání. To by nestačilo. Jsme lidem, který
následuje Ježíše Krista podle Jeho Slova a příkladu a vydává o tom kaž-
dodenní svědectví. Církev a její komunity budou a jsou plodnými a
budou a jsou rodinou, když svými vztahy dosvědčují Ježíše Krista.
Jakmile se však církev a sbor uzavře do sebe a považuje se za jakousi uni-
verzitu náboženství mající spoustu krásných idejí, chrámů a muzeí, avšak
nevydává svědectví, stane se neplodným. Křesťan, který nevydává svě-
dectví, který je tajným, zůstane neplodným a nedává život, který dostal
darem od Hospodina.
A k tomu je zapotřebí Ducha svatého a bez přítomnosti Ducha svatého 
v nás nelze dostát svědectví víry a svědectví pravdy. V těžkých chvílích,
kdy musíme volit správnou cestu a říci ne k mnoha věcem, které nás
možná svádějí, je zde prosba k Duchu svatému. On nám dává sílu ubírat
se správnou cestou svědectví. Položme si proto otázku pro sebe: Jaké je
moje svědectví? Jsem křesťanem, který svědčí o Ježíši, anebo jsem jen řád-
ným členem určitého spolku? Jsem plodný tím, že vydávám svědectví,
anebo neplodný, protože nejsem schopen nechat se Duchem svatým
posunout vpřed ve svém křesťanském povolání?

Editoval: Dušan Ehmig Dokončení na str. 3
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Pokračování z minulého čísla
On je Pán a Král našeho života,
který chce jít s námi dnes, i ve všech
dnech příštích, které z jeho milosti
vyhlížíme. Chce být s námi, stát
vedle nás, ať se kolem děje cokoliv.
Zaslíbil nám, že v jeho blízkosti se
Božím věrným dětem ani vlas na
hlavě nezkřiví. To všechno z jeho
strany platí. Jen my nepřeslechně-
me Abakukovo volání, které je
potřebné pro zachování čistoty a
radostnosti našeho duchovního
života, které je nezbytné pro věrný
život Boží církve! 

„Postavím se na své strážné stano-
viště, budu stát na hlásce a vyhlí-
žet, abych seznal, co ke mně pro-
mluví, a jakou odpověď dosta-
nu…“ (2,1)
„Spravedlivý bude žít pro svou věr-
nost!“ (2,4)
Abakuk se necítí být propuštěn 
z Božích služeb, i když už Hos-
podin vynesl svůj soud. Jeho pro-
rocké poslání ještě neskončilo. Hos-
podin ho pověřuje novým úkolem.
Má stát na stráži proti Kaldejcům,
kteří jsou Božím nástrojem při
trestání Božího lidu. Jenže prorok
se domnívá, že Kaldejci překračují
všechny meze, které jim Hospodin
stanovil. Oni si to samozřejmě neu-
vědomují, protože neznají Hospo-
dina. Proto Abakuk prosí Boha,
který vidí, jak se chovají a jak se
posmívají Božímu lidu, aby zasáhl
svým slitováním. Vždyť Kaldejci
zesměšňují všechno, nešetří lid-
ských životů, neznají lásku ani sli-
tování, radují se z toho, že mordují,
ničí, co jim přijde do cesty. Abakuk
vidí jejich ubohost. Oni netuší, kdo
jim dal moc a sílu k takovému zá-
kroku proti Božímu lidu. A oni
zpupně jásají nad svými činy a svou
převahou a ze své moci si udělali
boha! Mordují národy bez jakého-
koliv slitování. Jenže nad tím vším
stojí Hospodin. Proto Abakuk ví, že
všechno násilí a mordování bude

trvat jen do určitého času! Způsob
Božího jednání s lidmi je zvláštní.
Ten, kdo stojí na Boží straně, se ale
musí učit trpělivosti. Nesmí všech-
no měřit jen netrpělivým pohledem
na čas. Boží čas a Boží práce v čase
je jiná, než lidská. Bůh je ten, který
povolal Kaldejce, ale je také tím,
kdo povolává a odstraňuje krále,
který skvěle řídí běh tohoto světa a
určuje hodiny, dny i roky našeho
života. Dobře víme, že jedná často
zcela nečekaně. Jeho pomoc i jeho
soudy přicházejí překvapivě. Bůh
nenechává svoje věrné dlouho
čekat. Když je trestá, má pro ně při-
pravenou také záchranu. Abakuk je
ovšem už takový, že se stále Hos-
podina na něco ptá a naléhá na
něho, aby bezpráví na Božím lidu
co nejrychleji ukončil. Zdá se, jako-
by se rozhodl zápasit s Bohem! A 
v tomto zápase obdržel jistotu, že
Bůh není ten, který by neodpovídal,
který by nejednal, ale je tím, který
někdy čeká, protože prostě čekat
chce. Kaldejci jsou v jeho rukou. Ve
chvíli, kdy to on uzná za vhodné,
tak jeho ruka je sevře, a on vysvo-
bodí Boží děti. Jenže v čase, ve kte-
rém Abakuk žije, nezbývá nic jiné-
ho, než čekat, doufat a očekávat na
konec Božích cest a věřit, že výsle-
dek bude nakonec dobrý. Jako
pokorná odpověď v tomto zápase 
s Bohem znějí Abakukova slova, 
z nichž je cítit věrnost a oddanost
Hospodinu: „Postavím se na své
strážné stanoviště, abych seznal, co ke
mně (Bůh) promluví!“
Strážné stanoviště, bašta, jak pře-
kládají Kraličtí, ta neleží někde na
kopci nad městem, ale velice často 
v hlubinách lidských zápasů. A
strážci Boží bašty jsou někdy sevře-
ní bolestí, zmírají, jsou to i zajatci, a
jejich věže jsou často cely se silnými
zámky. Na takovém strážném sta-
novišti, uprostřed zápasů, při reali-
zaci Božího soudu, stojí Abakuk. 
Z hlubin vyhlíží v naději, že přijde
čas, až Hospodin „úděl Sijónu změní,

potom jim bude jako ve snu, ústa vypl-
ní smích, jejich jazyk bude plésat, a me-
zi národy bude slyšet: Hospodin s nimi
učinil veliké věci!“ (Žalm 126,1-2) 
Když Abakuk mluví o stráži, po-
tom ví, že o ní mluví sám. Okolo
něho už nikdo jiný nečeká. Navíc je
svému okolí svým očekáváním a
upřímným doufáním v Hospodina
jen pro posměch. Z Abakukových
slov je ale cítit vzdor. Chce navzdo-
ry všemu, co na něho doléhá, stát
na své stráži. Ať si říkají ostatní, co
chtějí. On zde stojí, protože nemůže
jinak! Čeká na Hospodina. Ví o ne-
smírné trpělivosti, kterou má Bůh
se svým lidem. Ale teď je řada na
Abakukovi, na jeho trpělivém čeká-
ní na Boží zásah a prosazení Boží
vůle. Proto je ve střehu a bdí. 
Bůh je Bohem živým. Jeho soudy
jsou vždycky spravedlivé, i když se
svým soudem nespěchá. Jak často
to Bůh ukazoval v dějinách svému
lidu. Králi Jeroboámovi, následníku
slavného krále Šalomouna, padl do
klína trůn Davidův, který ale mod-
lářsky zneužil. Dlouhou dobu mu
prorok ze Síla prorokoval Boží
soud. Dlouho se nic nedělo. Bůh se
svým soudem vyčkával. I tenkrát se
mnozí smáli slovům proroka, který
mu prorokoval Boží soud. Až se
náhle vyplnil soud na jeho synovi,
který byl zabit. V Písmu je jen krát-
ká zmínka o tom, že „Bůh zahubil
veškerý dům Jeroboámův a vyhladil
ho“ (První Královská 15,29). 
Tak to dopadá s těmi, kteří se od-
vracejí od Hospodina, od Božího
slova, od Boží cesty a myslí si, že se
nic neděje! Soud nad Jeroboámem
přišel za 22 let! Abakuk má v tuto
chvíli stejnou naději. Proto nemůže
na stráži ani spát, ale musí vést
modlitební zápas, protože jen ten
má svoje zaslíbení! Už nyní vyhlíží
k této radostné chvíli. V každém
zápase víry jde ale zároveň o zkouš-
ku. I Abakuk ji musel podstoupit. 

Pavel Rybín
Pokračování příště

Proroctví abakuka proroka 6
„Pokorní to spatří a budou mít radost; 

kdo se dotazuje na Boží vůli, okřeje v srdci“, 
„Tiší se budou radovat, hledajíce Boha a oživne jejich srdce.“ (kral)

Žalm 69,33
Dokončení z minulého čísla
Tiší v hloučcích nesli na venkově i ve městech Kristovu lásku do Římské
říše, kde vládl kult těla, síly a moci. Ježíš řekl, že jeho království bude jako
hořčičné zrno, jako kvas, který tichou silou nakvašuje všechno těsto, jako
sůl, která všechno osolí. Jeho slovo platí i dnes. I v naší moderní době tiší
obdrží dědictví na zemi! 
Víme, že příroda musí mít klid k vzrůstu, prudké změny počasí a přívaly
vod jí neprospívají. Ale tichý a jemný déšť dobře a rovnoměrně zavlažuje
zemi. A tak jako jemný svlažující déšť občerstvuje zemi, tak i tiché v zemi
potřebuje tento náš svět. Jenže vyrůst duchovně v Boží dítě vyžaduje cvi-
čení v tichosti, soustředění, uklidnění duše i těla, abychom byli schopni
vnímat Boží lásku a péči, činit pokání a kořit se v upřímnosti před Bohem
a v tichosti se odevzdávat Bohu, aby v našich srdcích mohl vítězit Kristův
pokoj a život z Boha. 
V pokoře a tichosti není slabost, ale je to důsledek spojení srdce člověka 
s Bohem, ve kterém je ohromná síla. Těch tichých v zemi je ve světě vždyc-
ky zapotřebí. Jenže vést takový život, který by byl pro svět požehnáním, 
k tomu je zapotřebí mnoho lásky, vlídnosti, jemnosti a otevřeného srdce.
Vést život, který by byl solí země, solí i naší společnosti ve které žijeme, to
je zápas o tichou důvěru, kterou budí věrnost nebeského Otce! Pán Ježíš je
v Písmu označován jako Boží Beránek, který pověděl: „Učte se ode mne,
protože jsem tichý a pokorný srdcem.“ Téhle tiché, ale při tom hluboké
výchovy potřebujeme všichni. 
Žalmista čeká novou dobu s vědomím, že jen tiší v zemi ji budou s Boží
pomocí připravovat, protože jsou živými ratolestmi, plní úžasné duchov-
ní aktivity. A zmiňuje jejich charakteristické rysy.
1. Známkou tichých je především radost. Budou se radovat z života víry!
Dovedeme se z víry a Božího doprovodu radovat i my? Dovedeme se
radovat z dědictví našich otců, které se mezi námi zachovalo, a které jsme
si přivlastnili osobní živou vírou? Dovedeme se radovat z toho, že Bůh i
dnes otvírá mnohá lidská srdce a činí mocné divy lásky, že v Kristu Ježíši
stále působí žízeň a hlad po slyšení Božího slova? V Kristově církvi se tak
slavně děje! Děje se to tam, kde se lidé víry nebojí radostně vydávat svě-
dectví o Boží lásce, o tom, co s nimi Pán učinil, jak je svou láskou a péčí
zajal, co oni od něho přijali a co Ježíš pro ně znamená, co evangelium pro
jejich život znamená, co Písmo a Boží slovo pro ně znamená, a hlavně jak
se projevuje v jejich životech. Mnohým, stejně jako kdysi apoštolu Pavlovi,
to změnilo z gruntu celý život. A ta změna jejich života a myšlení přišla
pod vlivem evangelia, pod vlivem doteků Boží lásky a milosti, a oni zača-
li být jiní, laskaví, něžní, tolerantní, naplnění láskou a pochopením dru-
hých. V jejich srdcích se rozzářila radost. Začali vnímat nejen svoje bolesti
a trampoty života, ale také i těch druhých, protože poznali svého Pána a
Krále života, a odevzdali se do jeho rukou.
2. Známkou tichých je také hledání Boha. Žalmista říká, že je to stálé
dotazování se Boha na jeho vůli, protože on je zdroj života pro každého
člověka, bez kterého nemůžeme žít. A v Kristu Ježíši má potom toto hle-
dání Boha ještě daleko hlubší rozměr, protože se v tomto zápase víry otví-
rá cesta k věčnosti skrze Beránkovu krev a jeho vítězství! K tomu pak při-
stupuje i touha po Boží blízkosti, po tom být u Kristových nohou, jemu
naslouchat, jeho vůli se pokoušet naplňovat a jeho vtahovat do každého
kroku života.
3. Známkou tichých je živé srdce, které vždycky znovu a znovu pookřá-
vá doteky Boží lásky a milosti. Písmo volá po obživení lidských srdcí, po
znovuzrození v Kristu, jak to často zmiňuje a formuluje apoštol Pavel. Do
všech zápasů života je třeba vložit v upřímnosti svoje srdce, chopit se
výzvy z evangelia, vzít ho vážně pro sebe a svůj život, uchopit evange-
lium jako závaznou normu do všech situací života a spolehnout se na Boží
lásku v Kristu Ježíši zpřítomněnou, na jeho péči a ptát se po Boží vůli, jinak
řečeno milovat Boha ze vší své síly a ze vší své mysli. Potom lidské srdce
pookřeje a rozradostní se, bude aktivní a živé, bude vpravdě milovat bliž-
ního, jako sebe samého, bude žít, jak říká apoštol Pavel, pro Pána Ježíše
Krista, tedy „bude žít v něm a s ním!“ A tam, kde se život takto odevzdá-
vá do Božích rukou, tam bude i snaha být bratřími a sestrami, lidmi dobré
vůle všem, které máme kolem sebe a s kterými se potkáváme, dokonce i
lidmi dobré vůle ve vztahu k našim nepřátelům. Pak, a jen tehdy, budeme
podle evangelia městem na hoře ležícím, které nemůže být nikdy skryto a
naší upřímnou touhou bude vnášet do světa Boží pořádek a Boží řád.
Budeme vyslanci Boží lásky a dobré vůle uprostřed svého prostředí. A
potom třeba v sebe skromnějším a sebe tišším životě budeme žít pro Boží
království, pro svého Pána a Krále našeho života, budeme žít v jeho blíz-
kosti s jasným a radostným výhledem k věčnosti. Všichni jsme na této
cestě jako Boží poutníci, a světlem je nám evangelium, Boží slovo. Otví-
rejme ho s radostí a s touhou po tom, aby nám Duch svatý odkrýval Boží
vůli, abychom mohli žít na každý den pod zorným úhlem Božího slova a
být tak Bohu na této zemi na svědectví! 
Písmo je normou našeho života i všech našich shromáždění. Z něho zní 
i slovo žalmistovo. Odráží se v něm jeho hluboká duchovní zkušenost. Tiší
budou neznámí, a přece všem dobře známí. Budou známí Bohu i lidem.
Nic často nebudou mít, jen prázdné a možná i někdy ušpiněné ruce svou
člověčinou. A přece to budou ruce, které se s vděčností a láskou budou
obracet k Bohu. Takoví budou mít v životě všechno. Budou mnohé zbo-
hacovat, protože ve vší tichosti budou majáky, kteří budou ukazovat cestu
a směr k Pánu a Králi našich životů. A jejich srdce bude překypovat ra-
dostí z hledání Božích cest a Boží vůle.

Pavel Rybín 
kazatel Církve bratrské

zí k Otci. Každý druhý člověk, se kterým se potkávám,
obviňuje Boha právě z toho, že je nespravedlivý. Znáte
to. Kdyby byl Bůh, nebyly by války, nebyly by krutosti,
netrpěli a neumírali by bezbranní, ženy a děti. Gott mit
uns na obou stranách fronty, žehnání kanónům, zabíje-
ní… Naposledy jsem to slyšel od pána, který kdysi
vyšetřoval nejtěžší zločiny, vraždy apod. Člověk, který
se setkával s tak hrůznými činy, může tím být silně
poznamenaný – nakonec jako milióny lidí z válečných
dob.
Ale to nemá být konečné. V takovém zatrpklém stavu
lidé nemají zůstat. I pro ně je tady Paraklétos se svojí
aktivní mocí. Jim, nám i Židům, kteří odmítli Boží dílo,
Duch svatý dosvědčuje, že Ježíš Kristus je Pánem bytí.
Jediný bez viny byl ukřižován, ale Bůh ho neopustil, sly-
šel, když o pomoc volal! To znamená prostě ten fakt, že
Ježíš je u Boha, byl vzat na nebe, byl vzkříšen. - A tady
se ujímá svého díla Duch svatý. Dosvědčuje lidem po
celém světě, že prázdný hrob není prázdný pojem a že
nanebevzetí není jen obrázek vypůjčený z Elijášova pří-
běhu. Všechna slova a představy by zůstaly jen suchým
listím, kdyby Ježíš od učedníků neodešel. Ano, jeho žáci
nejdřív plakali, ale jejich pláč se obrátil v radost: setka-
li se se Vzkříšeným. Poznali, že opravdu nejsou sami,
osiřelí…
A to je i naše situace. I pro nás by bylo všechno zvěsto-
vání jen mořem slov, kdyby místo fyzického Mesiáše
nebyl poslán Paraklétos, Utěšitel a Obhájce. O něm Ježíš
řekl: Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do vše-
liké pravdy…On mne oslaví, neboť bude zvěstovat, co
přijme ode mne. Duch svatý nejen usvědčuje z něčeho
nedobrého, ale i dosvědčuje , že Ježíš nezůstal mezi mrt-

vými. Naopak, že je živý a že je u Boha! To jest, že se
naplnila Boží spravedlnost a Ježíš odešel k Otci… Duch
svatý nic neukazuje. Není trhovec. Dělá víc. Dosvědčuje
celému světu zázrak vzkříšení.
Ve všech debatách jsme dnes už ve výhodě. Víme, že
spory s lidmi, kteří vynášejí jako trumfy údajnou Boží
nespravedlnost, nevedeme jenom my. Je tady Obhájce,
který mluví a potvrzuje Ježíšovo božství. Duch pravdy
uvádí do veškeré pravdy učedníky a uvádí a bude do ní
uvádět i ty, kteří zatím jenom bědovali a shromažďovali
body proti Bohu. Proto můžeme mít naději i pro zmíně-
ného vyšetřovatele vražd, protože Boží dílo neskončilo.
Duch svatý naplňuje své ohlášené poslání, svědčí o Ježíši
jako o přítomném Pánu. - On mne oslaví, neboť bude
zvěstovat, co přijme ode mne.
Naše naděje pro všechny „ďáblovy advokáty“ vychází 
z toho, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Čím víc
někdo přemýšlí a třeba i nadává, tím je blíž k prohléd-
nutí.  Diskutuje s ním totiž už Duch pravdy, který všech-
no zjevuje a Krista oslavuje. Příkladem za všechny je
bratr, který byl kdysi dávno pozván na setkání mládeže.
Takoví milí lidi a věří nesmyslům. Musím jim vysvětlit,
že věří bludům… Pro svůj plán začal číst Bibli. A zde
zasáhl Duch svatý. Ovlivnil ho tak, že uvěřil. 
Co dodat na závěr?
Učedníci se obávali, že bez fyzické přítomnosti jejich
Mistra ta nová cesta ztratí budoucnost. Opak je však
pravdou. Právě proto, že Ježíš odešel a je u Boha, platí,
že je s námi teď a bude s námi až do skonání světa.
Učedníci tak neztratili Pána. Neboť tím Pánem je Duch,
Duch, který z Otce i Syna vychází. 
Amen. 

Marian Šusták

Úloha ducha svatého jan 16,5-15
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V rámci jednoho z úvazků jsem loni
navštívila K-centrum Žatec. V před-
síni mě zaujaly krabice čokolád, oli-
vového oleje a dalších kvalitních
produktů.
„To máme pro klienty z potravino-
vé banky,“ zodpověděla můj táza-
vý pohled kolegyně.
Tím začala moje cesta do světa pot-
ravinových bank.
Pod záštitou CFPB (Česká federa-
ce potravinových bank) existuje 
v České republice v rámci okresů 15
potravinových bank. V Ústeckém
kraji máme dvě, Džbánsko a PBUK
(Potravinová banka ústeckého
kraje). Potraviny a další zboží, které
získáme darem, distribuujeme pro-
střednictvím odběratelských orga-
nizací konečným klientům. Mezi
odběratelskými organizacemi jsou
např. Centra sociálních služeb,
Klokánky, Naděje, Dětské domovy,
Oblastní Charita (kompletní se-
znam odběratelských organizací
viz www.pbuk.cz).
Koncovým příjemcem daru jsou
převážně matky samoživitelky 
s dětmi, lidé s handicapy psychic-
kými či fyzickými, senioři a další
sociálně ohrožené skupiny našich
spoluobčanů.
Dary získáváme od potravinových
řetězců, individuálních dárců nebo
prostřednictvím celorepublikové
Sbírky potravin. Řada odběratel-
ských organizací se na sbírku těší,
její výtěžek často představuje pod-
statný zdroj pomoci klientům.
A právě organizaci Sbírky jsem do-
stala na starost. Mým úkolem bylo
zajistit dostatek dobrovolníků, kteří
budou ochotni vzít na sebe zelenou
zástěru s logem a rozdávat veřej-
nosti přicházející nakoupit infor-
mační leták se seznamem potravin
doporučených k darování. Datum
sbírky se neúprosně blížilo a řada
marketů zůstávala neobsazena.

„Nevadí, napíšu křesťanům! Ti bu-
dou určitě ochotni pomoci,“ sebe-
vědomě jsem ubezpečila paní ředi-
telku, obeslala mailem 20 křesťan-
ských spolků v našem kraji a očeká-
vala záplavu mailů.
A… NIC…!
Jak říká můj oblíbený kandidát na
prezidenta Jára Cimrman: Fáze oče-
kávání a… – fáze zklamání.
Vím, že toho máme všichni moc,
akce, shromáždění, rodiny… Přesto
mě nulová odezva zaskočila, cítila
jsem lítost a taky vztek. Kdyby mně
aspoň poslali do háje, ale ani jedna
odpověď…?
S pomocí Boží za mých vytrvalých
modliteb jsme dokázali všechny
markety obsadit!
V den sbírky jsem měla strávit 10
hodin se skauty v Litoměřickém
Penny.
Už ráno jsem byla „grogy“ a jen
jsem si mumlala Slovo, že v naší sla-
bosti je jeho síla…
Výsledek? Bylo to NÁDHERNÝ!
Skauti byli fantastičtí. Vždycky
mám radost, když mladí udělají
něco pro druhé, navíc v sobotu a
zadarmo (a ještě si zaplatili vlak!).

A setkání s lidmi ochotnými daro-
vat je TAK POVZBUZUJÍCÍ!
Odhadem darovalo asi 20 % zákaz-
níků. Někdo koupil tatranku, ně-
kdo dvoje čínské nudle, nejlevnější
těstoviny. Někdo karton mléka,
celý balík rýže, krabici fazolí nebo
dětských přesnídávek. Rodina se
čtyřmi dětmi darovala půl svého
nákupu. Ta RADOST, kterou měli,
když dávali! Děti podávají skautům
balíček čočky a září jim oči! Bůh 
v akci...!
Dech nám vyrazil sympaťák v nej-
lepších letech, postavil před nás
plný nákupní vozík: „Tak tady to
máte,“ vrazil mi metrovou účtenku,
zamával z auta a byl fuč…
V celé republice se podařilo získat
212 tun potravin a 23 tun drogistic-
kého zboží.
V okresech působnosti PBUK (Lito-
měřice, Teplice, Ústí nad Labem,
Děčín) to bylo 11 053 kg potravin a
drogerie, zapojilo se 232 nadšenců 
z odběratelských organizací, skaut-
ských oddílů, křesťanských sborů
ČCE, logistických firem a řada dal-
ších.
Často si říkám: je nás 10 milionů,
kdyby každý dal 5 korun, ani to
nepozná, a jaká je v tom množství
síla…!
Můžete se těšit! Na podzim se bude
konat další Sbírka potravin. Neboj-
te se, zapojte se! Jako dobrovolník,
jako dárce nákupem v obchodě ne-
bo on line. Uděláte radost sobě i
někomu z potřebných. 
A navíc Ochotného dárce miluje
Bůh. (2 K 9,7)

Monika Černá, ECM litoměřice
projektová asistentka PBUK

(kaplan věznice Všehrdy, lektor PMS,
sociální pracovník Most k naději, z. s.)

Více informací:
www.sbirkapotravin.cz
#sbirkujeme

bůh v akci – sbírka potravin
Dagmar Brůžová se narodila 8. dubna
1922. Vyrůstala v láskyplném rodinném
prostředí. Tatínek pocházel ze staré evan-
gelické rodiny a také rodina její mamin-
ky, pocházející z jižních Čech, byla pevně
zakotvena ve víře. Jak píše ve svých pa-
mětech, teprve v dospělosti doopravdy
porozuměla, jak hluboce její rodiče při-
spěli k formování jejích názorů, jejího
vztahu k okolí, k pocitu bezpečí a láskypl-
né sounáležitosti. 
Po základní škole absolvovala čtyři roční-
ky reformního gymnázia, ale na přání
svého tatínka začala po kvartě studovat
obchodní akademii v Resslově ulici. Na
sklonku druhé světové války nastoupila
do firmy Julius Meinl. Koncem května
1945 pomáhala jako stenografka na prvním poválečném „retreatu“ Akademické
Ymky v Obříství u Mělníka. Pracovala pak v jejím studentském výboru a v roce
1946 byla vyslána na Mezinárodní studentskou konferenci do Basileje. Tři pová-
lečné roky strávila na univerzitě a zároveň pracovala ve firmě svého otce. 
V roce 1948 přijala nabídku práce v ústředí ČCE, kde připravovala společně 
s Miroslavem Heryánem a Martou Kačerovou biblické příručky pro sdružení mlá-
deže. Bylo to období velkých politických změn, a jak Dagmar později vyznává, 
„v těch nejhorších situacích politických, ekonomických i etických nalézala ochranu
a útočiště v církvi: „Ve světě, ale bezpečně v Boží ruce…“ 
V roce 1950 Dagmar jako manželka faráře přišla na svůj první sbor do Děčína. 
O dva roky později se stěhovali do Hrubé Vrbky – do sboru, který si Dagmar zami-
lovala už při první návštěvě a který patřil k jejím celoživotním láskám.  Po devíti
letech působení v Hrubé Vrbce byla v červnu 1961 požádána o pomoc s organiza-
cí Všekřesťanské mírové konference v Praze, shromáždění evropských křesťanů
napříč politickými hranicemi. Spolupracovala potom s J. L. Hromádkou v Křes-
ťanské mírové konferenci až do roku 1966, kdy na vlastní žádost odešla, když vidě-
la, jak státní orgány její činnost ovlivňují.
V roce 1969 stála Dagmar u zrodu dětských SOS vesniček, ke kterým ji přizval
Dr. Matějček, a pracovala pro ně až do roku 1975, kdy si převzetí jejich správy
vynutil komunistický stát. Období práce pro SOS vesničky bylo jednou z nej-
šťastnějších kapitol jejího života. Pomáhala vyhledávat maminky, organizovat
kurzy i návštěvy maminek v již fungujících vesničkách, stavěla se první SOS ves-
nička v celé sféře tehdejšího Sovětského svazu. Ani tato práce ale nebyla pro ni a
pro ostatní členy sdružení obětí, přijímali ji jako příležitost k naplněnému životu.
Na konci sedmdesátých let odešla z práce, aby se starala o svoji 91letou maminku
a po její smrti nastoupila do důchodu. Tím ale její aktivita neskončila. Díky zotav-
ným pobytům v diakonickém domě v Schenebecku a kázáním Davida Watsona se
seznámila s charismatickým hnutím. V roce 1986 potom absolvovala čtyřměsíční
cestu do USA a Kanady a přivezla odtud a překládala mnoho materiálů pro
Křesťanské společenství v Praze. O rok později se účastnila letniční konference ve
Frankfurtu nad Mohanem a po návratu přeložila do češtiny knížku jejího hlavní-
ho řečníka Johna Wimbera, který velmi ovlivnil její duchovní život. Knížky pak
přepisovala a šířila v samizdatech
Po sametové revoluci se Dagmar v prosinci 1989 znovu ujímá práce v obnoveném
hnutí SOS vesniček (šest měsíců přitom byl hlavní kanceláří její vlastní byt). 
V roce 1990 pak dostává společně s českými maminkami SOS vesniček Zlatý
prsten Hermanna Gmeinera. 
V roce 1992 se splnil Dagmar její velký sen a podnikla cestu do Izraele. Byla to její
poslední velká cesta, protože cítila, že byla vyvrcholením jejích zkušeností vnějších
i vnitřních. 
Ještě na přelomu tisíciletí však byla v 80 letech členkou vinohradského staršovstva.
A přejně pak sledovala instalaci obrazů Miroslava Rady, s jehož rodinou se úzce
spřátelila, do vinohradského kostela. Poslední roky prožila prakticky upoutaná na
lůžko ve svém bytě v Chodské ulici, který milovala. Ale rozhodně si nestýskala.
Vděčně a hrdě mluvila o společenství přátel, kterými je obklopena a s kterými je
stále ve styku po telefonu.
Zemřela v úterý 27. května ve věku 97 let v domově Diakonie v Krabčicích. Často
prý citovala prosbu z písničky „Kdož by chtěl erbován býti“: „Při skonání budiž 
s námi, když budeme mříti, paměť dobrou, víru živou, dej při smrti míti.“ I v tom
ji Pán Bůh vyslyšel.

S využitím vzpomínek D. Brůžové „Dopis Sharon a Lori“ 
a článku J. Šarounové a B. Uličné napsal 
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za dagmar brůžovou: 
„Paměť dobrou, víru živou, dej při smrti míti“

Milí čtenáři a příznivci našeho týdeníku,
na prahu léta vás opět srdečně zdravíme z redakční kanceláře.
První pololetí r. 2019 proběhlo v naší redakci klidně. od sboru
Církve bratrské v soukenické jsme obdrželi nájemní smlouvu na
dobu neurčitou. sboru jsme velice vděčni, že můžeme dál neru-
šeně pracovat. naším přáním je, přinášet vám dobré počtení a
spokojené chvíle s naším časopisem. Chceme vám přinášet kva-
litní články spolu s aktuálními zprávami, které se týkají nejen
náboženského života v naší zemi i ve světě. 
děkujeme vám, že jste přijali vstřícně nutné zdražení na poštov-
ném. i když se náklady na vydávání zvyšovaly, do poslední chví-
le jsme se snažili co nejdéle cenu zachovat. s nedostatkem
financí se však potýkáme stále, i když nájem je velice příznivý a
naše dva platy opravdu velice skromné. největší množství peněz
nám stále odebírá česká pošta. Prosíme vás proto, milí čtenáři,
pamatujte na naši práci nejen na svých modlitbách, ale pokud
můžete i finančními příspěvky. bez této vaší pomoci se stále
neobejdeme. děkujeme vám za přízeň a přejeme klidný a ve
zdraví prožitý prázdninový čas. 

vaše redakce

ze srdce děkujeme za dary na tiskový fond, 
které jsme přijali od ledna do května: 

farní sbor čCe – jméno na výpisu neuvedeno 5000 kč
farní sbor čCe – lysá nad labem 1025 kč
korandův farní sbor čCe 1452 kč
Prudilovi – česká skalice 1000 kč
sbor Církve bratrské – jilemnice 1000 kč
sestra Hamplová olga 300 kč
sestra klimecká vanda 200 kč
sjh – příspěvky za knihy 36822 kč
dárci, kteří nechtějí být jmenováni                            1900 kč
celkem                                                       48699 kč

To platí zcela o sestře Libuši Němečkové z Rokycan, která se narodila 
v křesťanské - československé rodině. Své 97. narozeniny oslavila 
v kruhu nejbližších. Celý svůj  život byla aktivní členkou své církve.
Byla v různých funkcích v radě starších - až se po sestře Hedvice
Kabelkové stala předsedkyní. Při mnohých příležitostech zpívala ve své
církvi i v ekumeně. Vedla též seniorský klub a měla mnoho aktivit. Svou
věrnost Bohu nedávala najevo slovy, ale činy. Tři roky byla vdova. 
Rodina pokrevní - Matějkova i rodina církve se rozloučila se svou sest-
rou na svatodušní neděli 9. června v evangelické modlitebně. I rozlou-
čení bylo v duchu ekumeny, hudební doprovod měla Mgr. Jana Bělová.
Dnes vzpomínám za všechny já a prosím vzpomeňte i vy, kteří jste ji
znali.

Jaroslava Švábová

libuše němečková:
život zde na zemi se začíná, ale své naplně-
ní má v bohu!


