
bědA svévolníkůM
izAjáš 29,15

Slovo proroka Izajáše, odkud je vy-
brán tento text, je namířeno na lid,
který Boha zná a v něj věří. (Není

namířeno na ateisty a obecně na
nevěřící lidi.) Tito lidé toho o Bohu
mnoho vědí a znají. Na mnoha mís-
tech Písma je termín svévolník
označením lidí, kteří vždy konají
podle své vůle. To je cíl všech lidí,
mít možnost dělat si co chci. Vždy
podle sebe, co se mi chce a co mně
baví.
Kniha Soudců končí výrokem: 
„V těch dnech neměli krále v Izraeli
a každý dělal, co uznal za správ-
né“. Tato situace nebyla dobrá pro
společnost. Protože, pokud koná-
me jen podle svého, nemusí to být
dobré pro celou společnost. A když
k tomu přidáme prohlášení, že
věříme v Boha, nastává problém.
„Bůh“ v každé společnosti a víře
obecně má právo hovořit do živo-
ta lidí. Proto je bohem a je jedno,

jak se jmenuje. Prorok však hovo-
ří k Izraeli, který zná svého Boha a
Bohu Izraele vadí, že před ním
jeho lid hraje divadlo. Být účasten
všech bohoslužeb a slavností a 
v osobním životě si žít po svém.
To je podle Bible svévolník.
Myslet si, že Bůh nevidí a neslyší,
je iluze. Přitom lid ví, že jejich Bůh
vidí k srdci a do myšlení a něco
před ním skrývat je nemožné. To-
to se netýká jen starého Izraele, ale
i církve Pána Ježíše Krista, protože
náš Bůh je stejný. Proto přišel Pán
Ježíš na zem, abychom mohli své-
mu já zemřít a učit se žít nový ži-
vot pod vedením Ducha svatého,
na základě slov Bible.
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poselství k neděli estomihi

Křesťan má jediného Pána. Ježíše
Krista. Jeho vykupitelským příbě-
hem, který se rozprostírá v čase jeho
pozemského putování a v událos-
tech Kříže a Vzkříšení, má poměřo-
vat sám sebe, svoji cestu a svůj vztah
k okolnímu světu. 
Víra není něčím, co se dá odložit,
když se to zrovna nehodí. Víra
není apriori známkou slušnosti,
ani znamením tzv. lepšího člově-
ka. Je darem božího dětství a po-
zváním k náročné cestě, jež vede
do věčnosti.
Být křesťanem pro mě znamená
vědět, odkud pochází království, do
něhož putuji, a kdo je můj Pán.
Být křesťanem neznamená být infan-
tilní a poslušný rozkazům, které se
od boku střílí směrem k občanům. 
Být křesťanem není totéž co být sub-
misivní a dát si v pokřiveném vní-
mání svobody a pokory líbit úplně
všecko.
Být křesťanem znamená nastavit i
druhou tvář, ale ne dát se bít od rána

do večera jenom proto, že jediný
smysl člověka je utrpení a život
věčný.
Být křesťanem je pro mne v bonho-
efferovském smyslu pozvání k tomu
stát se velkorysým, milosrdným člo-
věkem, který nezapomíná rozmno-
žovat svěřené hřivny.
Být křesťanem pro mne znamená
poznávat hodnotu vnitřní a vnější
svobody.
Být křesťanem pro mě znamená
výzvu postavit se jakémukoliv zlu,
anebo k tomu zburcovat druhé.
Být křesťanem pro mne znamená
být člověkem racionální, dialogické
rozvahy.
Být křesťanem pro mě znamená hle-
dat pravdu a podle poznané pravdy
také žít.
Být křesťanem pro mne znamená
zastávat se života v celé jeho pestros-
ti a šíři a pomáhat překonávat dru-
hým tragické životní okamžiky.
Být křesťanem pro mne znamená
instinktivní odvahu nelísat se k vždy

dočasné moci a nečinit z jakéhokoli
člověka boha.
Být křesťanem pro mě znamená vést
rozhovor s kýmkoli, kde se chce
poučeně bavit o věcech, které ovliv-
ňují naše životy.
Být křesťanem pro mne znamená
vzít na sebe tíhu té části poničené
církve, která u řady lidí ztratila dů-
věru.
Být křesťanem pro mě znamená
mravní povinnost duchovního růstu
i nutnost okřiknout ty, kteří se nejví-
ce utrhují na slabé, bezbranné, na
ženy a děti.
Být křesťanem pro mne znamená
spravovat tu malou část světa, v níž
žiju a kterou pokládám za svůj
domov.
Být křesťanem pro mě znamená být
člověkem masarykovské drobné
práce a politicky a občansky aktiv-
ním.
Být křesťanem pro mě znamená
sloužit druhému bez rozdílu vyzná-

Co pro mne znamená být 
v občanské společnosti křesťanem

Dokončení na str. 2

Příběh o uzdraveném chromém (Sk 3,1-11) se čte takřka jako pohádka.
Jako něco, co se nevejde do našeho šedivého a často i pochmurného světa.
Jako něco, co do něho prostě a jednoduše nezapadá.
A tu se zvídavě ptáme: Proč vlastně máme tento příběh zaznamenán 
v Bibli? Snad proto, aby se nezapomnělo na určitý jedinečný div? Vymy-
ká se uzdravení chromého z celkové biblické linie? To sotva. Příběh bude
mít zcela jistě nějaké hlubší pozadí. Pisatel rozhodně nechce pouze infor-
movat čtenáře nebo dokonce ukájet jeho problematickou touhu po sen-
zacích. Ve vyprávění proto nejde jenom o něco, co se odehrálo kdysi
dávno v Jeruzalémě. Máme před sebou poselství, které chce něco říci 
i nám.
Petr a Jan se jdou do chrámu modlit. Dodržují zbožný a jistě i chvály-
hodný zvyk. A tu se setkávají u chrámové brány s bídou a utrpením.
Ztělesněním nouze, opuštěnosti a společenské vyloučenosti je chromý
člověk. Od narození bědně živoří s vrozenou tělesnou vadou. Tudíž neví,
co to je chodit, běhat, skákat a radovat se z prostého pohybu. Osud chro-
mého je jistě politováníhodný.
Známí nosívají denně postiženého k frekventované cestě či ke chrámové
bráně. Není také žádnou náhodou, že ho zde vidíme zrovna v době, kdy
se lidé chodívají modlit. Vždyť se chudák musí sám o sebe postarat. A to
znamená: žebrat, trpělivě čekat na almužnu, na milodar.
Naprostá odkázanost na dobrodiní druhých, vědomí vlastní bezmoci, je
patrně ještě horší než samotné tělesné strádání. A nejen to! Žebrající chu-
dák není jen kdesi na okraji společnosti. Je pro něj uzavřen i chrám. Je
vyloučen z Boží blízkosti, ze společenství Božího lidu. A právě to je ten
největší trest. Zde je samo jádro neutišitelné bolesti. Copak je možné žít
bez Boha, bez vztahu k němu, bez společenství víry?
Pravda: Dnes mnozí lidé přitakají a pohotově řeknou: Ano – je to nejen
možné, ale pro nás je to i naprosto samozřejmé. Ovšem – život bez Boha
je životem bez naděje a bez pravého smyslu.
A tu dochází k něčemu mimořádnému. K žebrákovi přicházejí dva muži.
Jak je zvykem, prosí i je o almužnu. Petr a Jan mu však nedávají, oč je
žádá. Dělají víc – oslovují ho. Navozují s ním úzký osobní kontakt.
Věnují mu pozornost i čas. Proto se u něho zastavují. A to navzdory tomu,
že tak ostatní návštěvníci chrámu vědomě nečiní. Ti se vykupují almuž-
nou a spěchají dál se svými zbožnými záležitostmi. Toto dávání je ovšem
nejen neosobní, ale i pohodlné. Není proto divu, že nyní pohlíží nemoc-
ný s nehraným údivem na ty, kdo s ním jednají docela jinak, než je ob-
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plné uzdravení

Ve druhém kole prezidentských voleb těsně
zvítězil současný prezident Miloš Zeman. 
Na první tiskové konferenci nejprve poděko-
val své ženě a dceři a pak uvedl: "Za mnou
jsou lidé, kteří teď seděli v prezidentském sa-
lónku a s napětím pozorovali, jak nabíhají
procenta a jak Praha může ovlivnit výsledek
prezidentských voleb. Chtěl bych poděkovat
těm pražským voličům, kteří mi dali svůj
hlas. O to víc bych chtěl poděkovat všem voli-
čům v krajích, kde jsem zvítězil." Sdělil také,
že před pěti lety pro něj ve druhém kole hla-
sovalo 2,7 milionu voličů a nyní to bylo 2,8
milionu. Do dalších pěti let jde nabit důvěrou
těchto občanů a věří, že ji nezklame.

(red)

AktuAlitA: ke 100. výročí vzniku republiky znovuzvolení Miloše zeMAnA



ní, sociálního postavení, pohlaví,
kultury, jazyka, věku.
Být křesťanem pro mne znamená
vstupovat do světa a v něm hledat a
ukazovat na stopy boží přítomnosti.
Být křesťanem pro mě znamená být
odpovědný vůči vlastnímu tělu,
duši a duchu, a odmítat všechno, co
ze mne dělá otroka a člověka závis-
lého na nejnižších pudech a dušev-
ních hnutích.
Být křesťanem pro mne znamená
milovat. Svého partnera, děti, rodi-
če, sourozence, přátele, své bratry a
sestry, svoji zemi, cizince, poutníky 
i ty nejposlednější z posledních.
Být křesťanem pro mne znamená
vědět, kde mám hledat pramen síly,
v níž jsem schopen měnit své chová-
ní a omluvit se tam, kde jsem ublížil.
Být křesťanem pro mě znamená
věřit v živé boží Slovo a v uzdravu-
jící sílu svátostí.
Být křesťanem pro mě znamená žít
v hloubce toho slova kulturním ži-
votem a pokorně odezírat od těch,
jimž bylo dáno nahlédnout do ka-
pes boží milosti – např. umělcům.
Být křesťanem pro mne znamená
rozhodnutí žít svobodně, dopřávat
svobodu a odmítnout pracovat pro
toho, kdo s lidmi zachází jako s od-
padky podél cest.
Být křesťanem pro mě znamená
mít bezpodmínečnou úctu a poro-
zumění těm, kteří jsou ostrakizová-
ni pro svoji víru, schopnosti, sexuál-
ní orientaci, pohlaví, životní styl,
kulturu a řeč.
Být křesťanem pro mne znamená
upřednostňovat radost nad negati-
vismem, naději nad beznadějí, krá-
su nad ošklivostí, pohyb nad statič-
ností, aktivitu nad pasivitou, svědo-
mí nad paragrafy katechismů.
Být křesťanem pro mě znamená být,
ne přežívat ani žít v závětří.

Co čekám, že by prezident demo-
kratické země dělat nemusel:
V prezidentské volbě se někteří kan-
didáti hlásili k víře v živého Boha,
pro mne je však důležité výše na-
psané. Nejsem příznivcem velkých
liter a slov a duchovních přívlastků
typu hlubší, lepší, poctivý, upřímný
a slušný. Tyhle přívlastky na mě
nedělají dojem. Dívám se kolem se-
be. Ptám se. Nezbavuji se paměti 
a připomínám si TGM a Václava
Havla jako jedinečné příklady boží-
ho vyvolení ke službě, která dávala
smysl a přinesla velký užitek. 
Vedle pozitivního vymezení tu jsou
limity, za něž nemohu i díky své
výchově, křesťanskému a filosofic-
kému založení, kvůli své lásce, přá-
telům, práci a naději jít. Prezident
demokratické země by podle mého
mínění nemusel:
Rozdělovat občany podle neobhaji-
telných kritérií a kategorií.
Štvát proti sobě jednotlivé sociální
skupiny, které se potřebují a kdy
jedna z druhé vyrůstá.
Vystupovat jako ambasador cizích
mocností a brát si příklad z totalit-
ních režimů a diktatur.
Chovat se k menšinám a lidem ve-
řejné služby opovržlivě.
Rozjitřovat v lidech nízké pudy a
negativní emoce a za jejich osobní
nesnáze a prohry vinit podle toho,
jak se to hodí, ty druhé.
Rezignovat na bazální normy spole-
čenského chování a etikety.
Odmítat spolupracovníky, jejichž
práce a dílo prošly přísnou dialogic-
kou oponenturou a přetrvaly.
Propagovat nezdravý životní styl.
Pohrdat akademickou a novinář-
skou obcí, částí církví a nábožen-
ských společností nebo těmi, kteří si
svou dobrou prací vydělávají na
živobytí, aniž by se museli neustále
vymezovat vůči okolí.

Ostentativně odmítat ostatní prezi-
dentské kandidáty a veřejnou roz-
pravu nad podobou prezidentského
mandátu a služby.
Dělat z historického sídla českých
králů a prezidentů opevněné místo.
Obklopovat se lidmi s komunistic-
kou minulostí a extrémistickou pří-
tomností.
Zaplavovat veřejný prostor hlukem
prázdných slov a frází.
Stavět proti sobě město a venkov 
a kastovat lidi podle míry nenávisti
k těm, kteří jsou ve svých životech a
povoláních úspěšní.
Využívat neštěstí lidí utíkajících
před válkou k rozdmýchávání od-
porných vášní.
Notovat si s těmi lidmi církve, kteří
nehledí do budoucnosti, ale do
minulosti.
Pohrdavě vystupovat proti evrop-
ským zemím a klasifikovat lidi pod-
le jejich víry a kulturního založení.
Používat v úřadu jazyk nálevny
hluboko po půlnoci.
Nadřazovat diskutabilní ekonomic-
ké zájmy země před nutností chrá-
nit a zasazovat se za lidská práva.
Chápat právo a spravedlnost priz-
matem totalitních režimů.
Pohrdat kavárnami, v nichž se vaří
dobrá káva a vedou inspirativní
řeči.
Stavět proti sobě intelektuální elitu
(např. učitele, vědce, lékaře, du-
chovní) a tzv. lidi práce, kteří v kaž-
dodenním životě přirozeně dokazu-
jí, že se potřebují, že spolupracují, že
spolu hovoří a že jedni od druhých
odezírají to nejlepší, co umí.
Brát lidem naději a radost a podpo-
rovat ve společnosti blbou náladu.

Zdeněk A. Eminger
Autor je křesťanský teolog, vycházející z
katolicky orientovaného prostředí, inspi-
rovaný českým evangelickým porozu-
měním a světem umění.
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z církví doma i ve světě
svět si připoMněl osvobození osvětiMi - den pAMátky
obětí HolokAustu
Svět si v sobotu 27. ledna připomněl oběti holokaustu, tedy nacistického
pokusu o vyvraždění Židů za druhé světové války. Německá kancléřka
Angela Merkelová při této příležitosti varovala před nárůstem antisemi-
tismu v její zemi. Rakouský kancléř Sebastian Kurz pak připomněl "zvlášt-
ní historickou odpovědnost" své země v genocidě Židů.
Merkelová označila za "nepochopitelné a hanebné, že žádná židovská in-
stituce nemůže existovat bez policejní bezpečnosti - ať už jde o školu,
mateřskou školu nebo synagogu".
Vůdce rakouských lidovců Kurz, který je kritizován levicí za zformování
vládní koalice s krajní pravicí, kritizoval rakouskou minulost. "Rakušané
se také podíleli na hrozných zločinech holokaustu a byli spojováni s nimi,"
upozornil. "Neseme zvláštní historickou odpovědnost, kterou nová vláda
jasně uznává," dodal představitel země, která byla v roce 1938 přičleněna
k nacistickému Německu.
Americký ministr zahraničí Rex Tillerson položil ve Varšavě věnec na pa-
mátník připomínající povstání varšavského ghetta v roce 1943.
Den památky obětí holokaustu připomíná 27. leden 1945, kdy byl osvobo-
zen vyhlazovací tábor Osvětim na jihu Polska. Mezi lety 1940 až 1945 
v Osvětimi zahynulo 1,1 milionu lidí, většinou Židů. K vězňům osvětim-
ského tábora patřilo rovněž na 50000 československých občanů, z nichž
přežilo asi 6000. V Osvětimi se na výročí sešli tak jako tradičně každý rok
přeživší tábora.
Nacisté za druhé světové války zavraždili na šest milionů lidí židovského
původu. Z celého Československa, jehož předválečná židovská komunita
čítala 350000 lidí, zemřelo 250000 Židů.

www.christnet.eu

pApež vArovAl před "fAke neWs", oznAčil je zA HAdí tAktiku
Papež František 25. ledna varoval před pokušením takzvaných „fake
news“, tedy falešných zpráv a dezinformací. Zmínil v této souvislosti bib-
lický příběh o hadovi, který lživými argumenty zlákal Evu v ráji, aby
ochutnala zakázané ovoce. Vyzval k potírání "hadí taktiky", kterou podle
něj využívají ti, kteří se skrývají za přetvářkou, aby uštkli - a jed svůdných
lží pronikl jako červ do srdce.
"Neexistuje nic takového jako neškodná dezinformace. Naopak uvěřit 
v lež může mít strašlivé následky. I zdánlivě nepatrné zkreslení pravdy
hrozí nebezpečnými dopady," uvedl papež v poselství k svátku katolické-
ho patrona novinářů, svatého Františka Saleského.
Šíření falešných informací může podle papeže „sloužit k dosažení stano-
vených cílů, jako ovlivnit politické volby či ekonomické zisky“, přičemž
jejich účinnost zůstává spojena s jejich „maskováním a schopností vypadat
věrohodně“. „Nejradikálnější protilátkou proti lži je nechat očistit se prav-
dou,“ zdůraznil papež a podle agentury AFP dodal, že pravdu od klamu
lze rozpoznat podle jejich plodů: zda budí spory, rozdělují či vedou k re-
zignaci, anebo naopak vedou k vědomé a zralé reflexi, konstruktivnímu
dialogu a plodné dynamice.
Papež v této souvislosti zdůraznil poslání novinářů jako „strážců zpráv“ a
vyzval k podpoře žurnalistiky „nepřátelské vůči nepravdám, efektním
sloganům a vzrušujícím prohlášením“. Takové, která se zapojuje do „hle-
dání skutečných příčin konfliktů a naznačuje alternativní řešení místo
eskalace povyku a verbálního násilí“.
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vyklé. Možná, že začíná v duchu i počítat, kolik a co mu toto zvláštní set-
kání přinese.
„Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista
Nazaretského vstaň a choď” (Sk 3,6). Církev, kterou v příběhu reprezen-
tuje Petr, je tu od toho, aby zvala k Ježíši Kristu, aby ukazovala k reálné
možnosti povstat a vykročit s ním v novotě života. Evangelium je oprav-
du mnohem víc než bohatství světa. Vždyť v něm dostáváme zdarma
nový život. To, co se nedá zaplatit penězi.
Postižený na sobě zakouší moc Ježíšova jména. Je uzdraven. Ano – stal se
div. Může chodit. Ale hlavně a především: Může se vřadit do společenství
víry. Prožívá ono slavné a dosud netušené: V Kristu mám přístup k Bohu.
Copak se ke mně právě teď nesklonil?
A co bude uzdravený dělat? Běhat, poskakovat, volně se pohybovat. To
jistě. Důležité však je, že radostně chválí Boha. Řecké sloveso, překláda-
né „chodit“ ve fyzickém smyslu, znamená také „žít“, „utvářet, formovat
život“. Uzdravený se raduje z nenadálé proměny. Vždyť může nejenom
chodit, ale i nově žít. Jeho život dostává hodnotný obsah. Jde s Petrem a
Janem do chrámu. Vidíme ho spolu s nimi v Šalomounově sloupoví. To
také nebude náhoda. Víme totiž, že se v těchto místech scházívali první
křesťané.
Chromý by ještě nebyl skutečně a celostně zachráněn, kdyby se nevřadil
mezi ty, kdo se shromažďují v Ježíšovu jménu. V příběhu tudíž nejde jen
o tělesné uzdravení, ale o spásu. O záchranu pro věčnost, pro Boží krá-
lovství.
Příběh o uzdravení chromého ukazuje a odkazuje do daleké, nedohledné
budoucnosti. K době, kdy „poskočí kulhavý jako jelen“ (Iz 35,6). K věku,
kdy už nebude bolesti, nářku, ani smrti. V odvážné víře smíme vyhlížet
slavný konec všeho dění. Arciže ve střízlivém vědomí toho, že „musíme
projít mnohým, než vejdeme do Božího království“ (Sk 14,22).

Jaroslav Nečas 

Dr. Thomas Yung-Hsin Wang, teo-
log a vlivný koordinátor světového
evangelizačního hnutí, se narodil
14. 10. 1925 ve třetí generaci křes-
ťanské rodiny v čínském Pekingu.
Roku 1949 emigroval z Číny, žil 
v Hong Kongu, na Tchaj-wanu a 
v Evropě, a od roku 1958 v USA. 
V roce 1953 byl povolán za pastora
v Tchaj-pej.
Roku 1961 založil Čínskou křesťan-
skou misii a roku 1976 Čínské koor-
dinační centrum pro evangelizaci
světa se sídlem v Hong Kongu,
sdružující na 5 000 čínských exilo-
vých sborů. V roce 1987 byl povo-
lán za ředitele Lausannského hnutí
pro světovou evangelizaci. Připra-
vil a vedl Druhý kongres o světové
evangelizaci (Lausanne II) v Manile
na Filipínách v roce 1989.
Od roku 1989 byl ředitelem AD 2000
and Beyond Movement. Z této pozi-
ce zaštiťoval řadu misijních projektů
v mnoha zemích světa. V prosinci
1989 přijal pozvání do Českosloven-
ska. Tehdy inicioval a následně pod-
pořil uspořádání konference Nová
Východní Evropa pro Krista v Kar-
viné (1991), v budově Slezské uni-
verzity. Tato budova původně měla
být sídlem Okresního výboru KSČ.
V hlavním sálu za oponou byl ještě
mohutný portrét V. I. Lenina. Pán
Bůh způsobil, že na takovém místě
mohlo asi 400 delegátů z bývalých

socialistických zemí spolu s dalšími
účastníky konference z USA, Jižní
Koreje a jiných zemí uctívat Ježíše
Krista. Stejně tak příznačné bylo vy-
stoupení ruského kvarteta v Havířo-
vě na místě, kde původně stála
Leninova socha. Jedna z písní začí-
nala slovy Za evanjelskuju vieru…
Její poselství bylo o to mocnější, že
zpěváci pro tuto víru prošli sovět-
skými nápravnými lágry.
V rámci konference byly rovněž
uspořádány evangelizace na stadio-
nech v Třinci a v Ostravě a pochod
delegátů z náměstí v Českém Těší-
ně do Ježíšova chrámu na Vyšní
bráně za doprovodu 6 církevních
dechových orchestrů. Tento hro-

madný přechod přes státní hranici
(16 let před vstupem ČR do schen-
genského prostoru) zahájil z balko-
nu česko-těšínské radnice Božím
slovem právě bratr Wang.
Z domácích se konference Nová
Východní Evropa pro Krista zúčast-
nil generální biskup ECAV na Slo-
vensku Pavel Uhorskai, synodní se-
nior ČCE Pavel Smetana, podpřed-
seda vlády Jozef Mikloško a celá
řada pastorů a misijních pracovní-
ků. Místní protestantské církve tuto
příležitost využily k prohloubení
vzájemné spolupráce a navázání
spojení s misijními organizacemi ve
světě.

dr. thomas yung-Hsin Wang

Dokončení na str. 3

Dokončení ze str. 1

plné uzdravení
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přísný pán 4.
Z tohoto nadpisu je zřejmé, že budu mluvit k svým bratřím farářům a o nich
o všech. To dodávám, protože vím, že ne všichni čtou tento list a já bych
nerad upadl do podezření, že o nich píšu bez jejich vědomí. Přál bych si, aby
všichni tento list četli, pak by odpadly všechny mé ohledy. A protože v círk-
vi reformované podle evangelia farář není podstatně víc než kterýkoli člen
sboru, nýbrž je jen první mezi sobě rovnými, neexistuje nic, co by si faráři
vyprávěli jen mezi sebou jako tajné a důvěrné. Všechno je pro všechny.
Ostatně už to naznačuje presbyterní zřízení církve: Sbor je řízen staršov-
stvem a farářem, starších je jen 10 až 20 podle velikosti sboru a každý z nich
má jeden hlas jako farář. 
Mluvím-li, mluvím pro všechny. Napsal jsem nedávno o tom, kde by měla
být v evangelických domácnostech uložena Bible: Nejlépe v téže místnosti,
v níž nejdéle během dne přebýváme a na takovém místě, které je každému
přístupné tak, aby i malé dítě mohlo panu faráři podat Bibli, když o ni požá-
dá při návštěvě. Píšu u okna a otáčím se, abych zjistil pohledem, že Bible je
na dohodnutém místě. Kdo ji bude potřebovat, ten si ji tam vezme a zase ji
tam vrátí. U nás už i malé děti vědí, že Bible je zvláštní kniha, jiná než ty
jejich pohádkové. 
Já chci ale dnes psát o té Bibli, kterou vídáme v neděli při bohoslužbách 
v rukou faráře nebo i presbytera, a oni z ní čtou. My ostatní posloucháme.
Srovnám-li naše shromáždění s tím dávným, které se dle 8. kapitoly proro-
ka Nehemijáše konalo před Vodní branou v Jeruzalémě, s lidem, který se
vrátil z babylonského zajetí, zjišťuji, že u nás nedochází k tomu, abychom po
čtení Písma plakali, nebo zase se tak radovali, abychom posílali dárky. Je to
tím, že jsme nepřišli ze zajetí. Už dlouho žijeme jako Českobratrská církev
evangelická na jednom místě ve stejné době od roku 1918, stejně dlouho se
v ní čte Písmo. Jeho čtení nám k naší škodě zevšednělo. Už nepláčeme a
neradujeme se, jako by v Písmu nebyl k tomu žádný důvod. Rozvažujme o
tom. V Písmu ten důvod je, ale naše srdce znecitlivělo. Ale ještě jinak mne
čtení Písma u Vodní brány v Jeruzalémě oslovilo, zní takto: Farář, znalec
zákona Ezdráš, otevřel knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výš než ostat-
ní lid. Právě tato věta z 8. kapitoly knihy Nehemijášovy mně přišla vhod
jako dotvrzení toho, co chci svým kolegům říci, že Bible si zaslouží z mnoha
důvodů, aby byla při bohoslužbách uvedena zvlášť určitým pohybem,
zvednutím a otevřením, aby ji všichni viděli. Toto zvednutí by mohlo dostat
nějaké liturgické pojmenování, třeba „pozdvihování“ nebo podobně, a to
proto, že bez Bible nemůže církev existovat. Řekl mně k tomu bratr farář Jan
Pokorný, že si umývá ruce, než do nich vezme Bibli. Nehledejte v této úctě
pověrečnost. Jak byste naopak označili tu neúctu, která nechává Bibli ležet
na stole Páně při bohoslužbách, bratr farář ji otevře trochu tajně, aby o tom
ani nikdo nezvěděl, a pak z ní shora čte. 
Druhá věc, na kterou chci upozornit, je farářský talár. Uvedu jej příhodou,
která se stala před mýma očima před 70 lety v kanceláři v Blahoslavově
domě. Farář Viktor Hájek si předvolal bratra Míčana: Proč vy, bratře, ke
svým kázáním nosíte talár, ačkoli nejste farář a nemáte k tomu žádné opráv-
nění? Bratr Míčan dobromyslně odvětil:  Podívejte se bratře faráři na tyhle
mý černý kalhoty, jak jsou oblejskaný. Pod talárem se pěkně schovají. Nač
vlastně talár je: Ne aby něco skryl, ale naopak aby zjevil důstojnost, kterou
dotyčný získal od církve. K němu patří i kalhoty a boty.
Taky je tomu dávno, co mi farář Pavel Škeřík v Kloboukách vyprávěl o
svém mladém kolegovi: Představ si, on měl na pohřbu talár a k němu na
nohou kristusky. Talár a kristusky!! Myslím, že i moji bratři a sestry čtenáři
očekávají, že jejich farář se na neděli nedělně oblékne. Jeho talár nebude
sloužit k tomu, aby zakryl, že je v džínách a v triku, ne-li v trenýrkách. Svou
solidaritu s lidem jako první mezi rovnými projevuje každou neděli svým
nedělním oblekem. 

Josef Veselý

"...nýbrž zachoval jen Noéma, kazatele spravedlnosti..."
2 Pt 2,5

Své rodině i celé generaci šel Noe příkladem ve víře a následování Boha. A
to zdaleka nespočívalo jen ve slovech. Jen se zkuste na okamžik vžít do jeho
situace - uslyšíte Boží hlas, který vám sdělí, ať se chopíte pily, sekery a dláta,
a postavíte na kopci obrovskou loď. Uposlechnout by dnes vyžadovalo stej-
ný zápas a stejné pohanění jako tenkrát.
Noe uvěřil a udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh ukázal, a jeho zvěst se
díky tomu stala známou po celém obydleném světě. A přece, když jej vody
zatopily, zůstal Noe v arše se svou rodinou sám. Nikdo z tehdejších "poslu-
chačů" jeho zvěst nepřijal.
Kdybychom nahlíželi situaci před potopou očima dnešních evangelizačních
stratégů, museli bychom dojít k závěru, že Noe zcela selhal v jednom z nej-
důležitějších bodů evangelizace: komunikaci. Způsob, který byl použit, byl
natolik směšný a pohoršlivý, že fakticky znemožňoval, aby někdo přijal jeho
zvěst. Kdyby byl nejprve zvolil jinou metodu, mohl získat řadu následovní-
ků, teprve pak se s nimi pustit do stavby a nezůstat tak v arše se svou rodi-
nou sám.
Jenže celá věc má háček: ten způsob i jeho provedení bylo svrchovaně
Boží. 
Netrapme se proto a za každou cenu nehledejme na sobě chyby, jestliže naše
zvěst nebyla přijata. Možná je to paradoxně právě proto, že je s námi vše 
v pořádku. Vnější úspěch některých hnutí často není způsoben tím, že jim
Bůh žehná, nýbrž právě tím, že se od jeho pravdy odchylují a jsou tím při-
tažlivější "pro tělo".
Celý příběh o potopě nám však naléhavě klade jinou otázku: Kdybys ten-
krát žil, byl by svět zachráněn... skrze tebe?

J. Mačák

Pokračování z minulého čísla
Maminky ani táty jsem se neptal.
Ani našeho kazatele jsem se neptal.
Jsou věci, na které se nezeptáte, tře-
baže jste se do té doby ptali na
všechno.
Za tři dny jsem napsal Magdaléně
dopis. Neodpověděla. Zdravila mne
jen kývnutím a nosila tašku Tomáši
Šimerdovi. Pokud vím, také měl za-
žádáno o bezbariérový byt. Nohy
měl sice v pořádku, ale ruku neměl
vůbec žádnou.
Maturitní  vysvědčení si maminka a
táta prohlíželi dlouho a podrobně;
jeden by řekl, že je to jejich maturitní
vysvědčení. Celá naše rodina se slo-
žila a darovala mi za maturitu pení-
ze, abych mohl odjet do Švédska
nechat si udělat pořádnou protézu.
Už jsem rok nevyrostl ani o cenťák,
netloustl jsem ani nehubnul a tak se
zdálo, že čas je příhodný. Všichni se
snažili, abych měl dost peněz na
cestu i pobyt pro sebe i pro někoho
(asi maminku), kdo by mne dopro-
vázel. Když jsem oznámil, že pojedu
sám, maminka zbělela ve tváři jako
křída. V tu dobu už jí trochu zlobilo
srdce. Otec ztěžka vydechl, bouchl
upracovanými pěstmi unisono do
stolu a řekl: „No, jak myslíš, Fran-
tišku. Už jsi dospělý.“ Po tomto pro-
jevu si otevřel noviny na poslední
stránce a tím definitivně pro tento
večer ztratil kontakt s reálným živo-
tem.
Sbalil jsem si zavazadlo, pomodlil se
a čekal na vízum. Mezitím jsem se
trochu opil a zkoušel kouřit na ma-
turitním večírku. Maminka to tehdy
komentovala větou – no nevím, kam
to chceš dotáhnout – a následně se
mnou týden nemluvila. Musela se
hodně překonávat, protože celý ten
týden jsem si neuklízel věci ve svém
pokoji, s ničím jí nepomáhal a ne-
vnucoval jsem se. Přísného pána
jsem zavřel do špajzu a užíval jsem
si vzpouru. Vzpoura se během dvou
dnů převtělila do šílených pocitů
viny, ale se zarytostí, kterou jsem
dříve využíval na biflování trigono-
metrických funkcí, jsem se držel
zuby nehty. Ráno jsem sice nadále
míval připravenou snídani, v poled-
ne oběd a večer večeři, ale bylo to jak
v tom filmu Kráska a zvíře. Jenže já

byl kráska a zvíře maminka. Neba-
vila se, sedávala v ložnici a asi byla
strašně smutná. Dlužno říci, že já byl
ještě smutnější. Po mém svědomí se
v okovaných botách procházely kru-
té výčitky a sváděly boj s mou auto-
nomií.
Konečně odlet do Stockholmu.
Vyprovázeli mě oba rodiče. Mamin-
ka se vůbec neptala, co jsem si 
s sebou zabalil. Usoudil jsem tedy,
že velmi zevrubně zkontrolovala
moje zavazadlo. V cíli své cesty jsem
si to ověřil. Namísto zcela nové
značky zubní pasty, kterou jsem si
koupil, jsem měl v zavazadle osvěd-
čenou Stomu z domácích zásob, kte-
rou naše rodina tradičně používala
asi čtrnáct let.
Protézu mi měřili a vyráběli ve vě-
hlasném rehabilitačním ústavu, kam
dojížděli šťastlivci z různých částí
Evropy, kterým se podařilo nějak
schrastit peníze a především potřeb-
né vízum. Já mezi ně patřil. Celou
dobu jsem bydlel na pokoji zcela
sám, a tedy samostatně. Stravoval
jsem se ve společné jídelně, která
svou úrovní odpovídala špičkovým
hotelům v socialistickém Českoslo-
vensku. Byla stoprocentně bezba-
riérová, takže jsem nikam a z niče-
ho nepadal. Malý problém byl od-
nést plný tác ke svému stolu.
Většinou ale personál dohlížel na
to, aby se nikdo z hostů nemusel
hanbit, že tento eskamotérský kou-
sek nezvládá. Ani jednou se mi
nestalo, že bych bezradně stál a
vyhlížel, kdo z kolemjdoucích mi
pomůže s tácem.
Přes dokonale zajištěný servis se jed-
nou zčistajasna v jídelně nabídl pán
ve zralém věku, že mi tác odnese.
Mluvil lámanou češtinou s němec-
kým akcentem. Seznámil jsem se 
s Eduardem a trávili jsme spolu hod-
ně času. On doprovázel svého bra-
tra, sám byl úplně zdravý. Jeho rodi-
če byli odsunutí Němci, kteří uměli
perfektně česky. Říkal, že má češtinu
moc rád a že doufá v budoucí návrat
do staré vlasti. Myslel jsem si tehdy,
že blouzní.
Eduard byl sympaťák. Chodil jsem 
s ním a s jeho bratrem na procházky,
vzali mě i na koncert nějakých Afri-
čanů, kteří tancem, hudbou a zpě-

vem pomáhali své zemi v boji 
s AIDS. Tehdy jsem nic nevěděl o
polonahatých Afričankách ani o
AIDS. Taková osvěta můj život do té
doby nezasáhla. Ve Švédsku na mne
ale udělala dojem!
Eduard se mne jednoho dne zeptal,
jak vidím svoji budoucnost. Pravdi-
vě jsem odpověděl, že nevím nic o
životě a že se potřebuji trochu roz-
koukat. Má nová protéza by mi 
v tom měla významně pomoci. Bu-
du mít pružnější chůzi a větší jistotu,
že nespadnu z kdejakého blbého
schodiště. S těma polovičníma ruka-
ma nic nenadělám, ale fakt je, že ze
mne udělaly docela obratného člo-
věka.
Po mých slovech se Eduard zakabo-
nil a udělal mi kázání. Bylo trošku
legrační vzhledem k jeho dojč-češti-
ně, ale ustál jsem to. Upřímně vzato,
docela pozorně jsem naslouchal.
Bylo to pro mne dost známé téma,
které shrnu do následujícího mono-
logu:
„Podívej, Franci (jak to, že mi taky
říká Franci?). Nic mi do toho není.
Ale mám v životě leccos za sebou.
Můj bratr, který přišel o nohy při
autohavárii, je také pro mne určitým
svědkem, že život postižených lidí
není snadný. Tam, kde se zdravý
namáhá, postižený musí padat na
hubu. Tam, kde zdravý padá na
hubu, postiženého vezou. Ale ty,
milý Franci, se musíš postarat o to,
aby tě vezli na lafetě přikrytého stát-
ní vlajkou!“
Dost jsem to zkrátil. Když Eduard
skončil, objednal nám oběma šnaps
a připili jsme si na moje úspěchy.
Cestou na ubytovnu mi vrtalo hla-
vou, jak to, že jsem nevěděl už dřív,
že Přísný pán vypadá jako Eduard.
Nebo to bylo naopak?
Spořádaně jsem se vrátil do socialis-
tické vlasti s kapitalistickou nohou 
v kalhotách. Maminka mi svěřila, že
se za mne každý den modlila. Nu,
však já za tebe taky, mami, poplácal
jsem ji žoviálně svou ručičkou po
ruce. Rozplakala se a šla věšet prá-
dlo, které po mém příjezdu vyprala.
Statečná ženská je ta moje maminka,
rozjímal jsem ve své znovu nabyté
posteli. 

Pokračování příště

Co jsme na fakultě
neslyšeli

V poslední době Thomas Wang
vedl Great Commission Center
International se sídlem v Sunnyvale
v Kalifornii. V roce 2006 vydal sbor-
ník America, Return to God (Ame-
riko, vrať se k Bohu), ve kterém
naléhavě volá k pokání. Tato publi-
kace vyšla v téměř půlmilionovém
nákladu a byla předána vlivným
osobnostem USA. Později se opa-
kovaně ozýval s výzvou k pokání 
v otevřených dopisech. Jako teolog
usiloval, aby misijní hnutí bylo sta-
věno na zdravém biblickém učení.
Velice si vážil odkazu reformace a
misijního hnutí Moravských bratří.
Jeho práce byla oceněna mnoha
vyznamenáními a třemi čestnými
doktoráty. Bratr Wang dovršil svou
pozemskou pouť s upřeným pohle-
dem na Krista 4. ledna 2018. Za-
nechal po sobě manželku Ráchel,
rodinu a mnoho věrných spolupra-
covníků.

Stanislav Piętak

Jaká byla osobní víra významných
představitelů národa? … Abraham
Lincoln věřil, že Bible je „nejlepším
darem Božím, který vůbec kdy byl dán
lidem.“ Ronald Reagan prohlásil: „Dou-
fám, že Američané budou číst a studo-
vat Bibli.“
Ale už od Druhé světové války začaly
změny v tomto velkém národě. V šede-
sátých letech dvacátého století jsme byli
svědky žalostného zrodu hnutí hippies
a sexuální revoluce. Roku 1962 Nej-
vyšší soud Spojených států prohlásil
modlitbu ve veřejných školách za proti-
ústavní. Roku 1963 tentýž soud pro-
hlásil čtení Bible ve veřejných školách
za protiústavní. Roku 1973 tentýž soud
legalizoval potraty.
Křesťanský politik Bill McCarthy ne-
dávno napsal, že od 1776 do 1962 jsme
byli národem pro-Boha, pro-křesťan-
ství, pro-rodinu, pro-život, pro-sluš-
nost, pro-svobodu a pro-společné dobro.
Od roku 1962 jsme začali zavrhovat

pryč naše svaté dědictví. Dále řekl, že
nyní Amerika holduje nestřídmosti,
válí se v bohatství, potácí se v rozkoši,
bouří se proti morálce a hnije v hří-
chu… A nyní slyšíme, že Amerika je
„příliš mladá, než aby zemřela!“
Dosáhla Amerika bodu, odkud není
návratu? Pán říká, jestli „můj lid, který
se nazývá mým jménem, se pokoří a
bude se modlit a vyhledávat mě a od-
vrátí se od svých zlých cest, tehdy je
vyslyším z nebes, odpustím jim jejich
hřích a uzdravím jejich zemi“ (2 Pa
7,14).
Kéž ti Bůh požehná a pomůže nám
všem obrátit náš milovaný národ zpět 
k víře našich otců, k národnímu pokání
a k Bohu!
V zájmu duchovní obnovy Ameriky -
Váš velmi upřímně

Rev. Thomas Wang, emeritní 
prezident Great Commission

Center International
(Great Commission News, 2012)

dr. thomas yung-Hsin Wang tvé jméno je noe
Dokončení na str. 3 výňatek z otevřeného dopisu Americe 

z roku 2012



V září 2017 vydalo brněnské nakla-
datelství Cesta (nám. Republiky 5;
cestanakl@volny.cz; www.cestabr-
no.cz) pozoruhodnou knihu kreseb
malířky a karikaturistky Marie Plo-
těné, s níž se pravidelní čtenáři
evangelického týdeníku na jeho
stránkách již několikrát setkali. I
zde byly její úvahy doprovázeny
kresbou, která základní myšlenku
vždy obohatila, podtrhla, zhutnila a
přiblížila tak, aby se stala pomocí
vizuálního vjemu trvale zapamato-
vatelnou. Pero, tužka, štětec, pastel
umělkyně nejsou tedy vedeny
„pouze“ jedinečným obdarováním,
jímž je výrazný talent výtvarný, ale

jsou určovány har-
monicky rovněž bo-
hatostí, hloubkou a
celistvostí autorči-
na filosofického a
teologického pozná-
ní. Její vlídný kres-
lený humor je ve
své podstatě vážný.
Ano, usmíváme se,
jsme nadšeni vyna-
lézavostí, neotře-
lostí kreseb, jejich
vtipem, důmyslem,
jejich hravostí, je-
jich jiskrou, ale oslovuje nás přede-
vším etická vážnost, která se za tím

vším skrývá. Oslovuje nás duchov-
ní a mravní apel – nenásilný, jemný,
nevtíravý. A protože se Marie
Plotěná v myšlení nebojí sáhnout až
do hlubin, ale naopak hlubiny – i
existenciální hlubiny – citlivě a uvá-
ženě vyhledává, je její umění nad
jiné silné, působivé a účinné. Ne-
udivuje nás proto, že se velmi
úspěšně zúčastnila mnoha meziná-
rodních přehlídek kresleného hu-
moru, a to nejen v Evropě, ale i 
v Americe a v Asii, kde získala ce-
lou řadu vzácných ocenění.  
Doporučuji vřele laskavému čtená-
ři, aby věnoval Biblickým příslovím
v kresbách Marie Plotěné svou po-
zornost. Kolekce 227 ilustrací vy-
braných přísloví vznikala na zákla-
dě autorčina několikaletého studia
nejrůznějších překladů biblické
knihy Přísloví, počínaje vydáním
Bible kralické z roku 1613, až po
překlad Bible 21. století. Pod nápa-
ditými, výmluvnými obrázky na-
lezneme rovněž citace z Nové Bible
kralické, z Českého studijního pře-
kladu, z Jeruzalémské bible a z Čes-
kého ekumenického překladu. 
Vzácné texty v harmonickém pro-
pojení s kresbami promyšlenými a
propracovanými s láskou a moud-
rostí do posledního detailu se mo-
hou stát obohacením a pohlazením
každému, kdo se jimi nechá oslovit.

Milada Kaďůrková

naše recenze

pozvánka
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Poslední sobotu občanského roku 2017 odpoledne se v ostravském evangelickém
chrámu sešlo početné shromáždění církevní i necírkevní veřejnosti, aby se rozlou-
čilo s kmenovou členkou zdejšího sboru ČCE Marií Balabánovou. Po delší vleklé
nemoci odešla z kruhu živých ve svých 82 letech; její manžel, v místních zdravot-
nických zařízeních dobře známý MUDr. Daniel Balabán, internista, posléze vy-
hlášený specialista v oboru nefrologie - svoji choť předešel o celých 13 let. 
Manželství těchto dvou se rodilo před více než 60 lety daleko odtud – v Zábřehu
na Moravě v tamním evangelickém společenství. Setkání dvou mladých lidí –
Marie a Daniela – sotva mohlo být přirozenější a spontánnější: znali se z nedělní
školy a hned nato z mládeže. Už tehdy jim bylo jasné, že k sobě patří a nepotřebu-
jí marnit čas hledáním a tápáním. Příbuzenství rodin Čermákovy a Balabánovy už
se nedalo zastavit. Složitější to bylo s povoláním: Danielovi bylo jasné, že chce být
lékařem. Jenomže společenská atmosféra těch časů bránila  lidem z náboženských
kruhů na takovou dráhu jen pomyslet. Žádost toho záměru podána, ale tehdejší
režim byl proti. Uchazeči o medicínu doporučeno přesměrovat se na geologii; rok
vzalo příslušné učiliště, pak ještě ten další využívání vědomostí toho typu v roz-
manitém pozemním terénu. Těžko už dnes dohledat, jestli přihláška na medicínu
se setkala s přijetím až napotřetí nebo napočtvrté. V každém případě vzorový vý-
sledek případu, kdy uchazeč byl vytrvalejší než nevlídní mocipáni. Avšak po
dokončení řádného interního lékařství připuštěn jen k zubařině a odsouzen k nové-
mu začínání. - 
To už byli Marie a Daniel zákonně spolu jako manželé s umístěnkou do Ostravy.
Marie usilovala o kvalifikaci v lékárenství, ale do toho přišlo mateřství a narození
synů Daniela a o nějaký rok později Jana. Platy začínajících lékařů v prostředí těž-
kého průmyslu a hornictví byly tehdy pokořující a manželčino zaměstnání téměř
nezbytné. Teprve se služebními léty si lékař mohl dovolit ženu v domácnosti, jakž
se i stalo. Ukázalo se, že tento způsob uspořádání rodiny může být i prozíravou
investicí. Mariina mateřská péče vedla syny k zájmu o umění i literaturu. Že se
syn Daniel už záhy rozhodl upsat se malířství a že se Jan  posléze stal hvězdičkou
literární, v tom lze hledat stopy matčina vlivu. - 
Vítkovický sbor ČCE měl v Balabánových jednu z řady mladých rodin, jež tvoři-
ly duchovní prostředí, tak výstižně vyjádřené v bratrské písni „Aj, jak jsou milí
tvoji příbytkové, jak rozkošní křesťanští sborové, Pane, v nichž tvé jméno slavné.“
Hlava rodiny na dlouhá léta přijala presbyterskou funkci a plnila ji odpovědně a
tvořivě. Marii připadla další rodinná role: stala se babičkou dvou a dvou vnoučat.
(Jejího manžela celý čas neopouštěla úzkost: Nepotvrdí se v Májině případě rodin-
ná anamnéza? Májin otec Čermák zemřel poměrně mladý na rakovinu (a zanechal
rodinu o čtyřech chlapcích a jedné holčičce). Nepotvrdila se. 
Vrásky na čele působil spíše doktorův zdravotní stav. Ozývaly se souvislosti v
mládí překonané  choroby, jež posléze ostravského medicínského odborníka krátce
po dosažení sedmdesátky skosily). Marie žila a dožila svůj tichý život na Provaz-
nické ulici v Ostravě Hrabůvce, opečovávána pozornou synovskou péčí. Ale čeka-
la ji ještě jedna životní rána, když na jaře 2010 nečekaně (při nedožitých padesá-
tinách) ve spánku zemřel mladší syn Jan. Celá česká literární obec si tehdy uvědo-
mila bolestnou ztrátu nadějného talentu. - 
Po zániku vítkovického sboru měla Marie teď svoje místo ve společenství Ostrava
1. V pravidelné účasti jí zabránily až zdravotní potíže posledního času. Jejím sko-
nem se radostný čas Vánoc 2017 v rodině Balabánově stal časem zármutku. - 
Paní farářka Ewa Jelinek zvolila pro rozloučení velmi vhodné slovo z evangelia
Janova 10: Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne. Z pokladu této
věty zaslechla zarmoucená rodina, ostravský sbor i přítomné shromáždění potěše-
ní i jasnou křesťanskou naději ve smrti. A píseň Evangelického zpěvníku „Někdo
mě vede za ruku, když bojím se jít tmou” byla paprskem světla do teskného roz-
loučení. 

Kaleb

EKOlOgICKá SEKCE ČESKé KŘES-
ťANSKé AKADEMIE zve na besedu 
s hydrologem RNDr. Janem Daň-
helkou, PhD., z Českého hydrome-
teorologického ústavu o problému
hrozícího sucha. 
Beseda se bude konat v úterý 
13. února od 17.30 h (cca do 19 h) 
v přízemí pražského kláštera Emau-
zy, Praha 2, Vyšehradská 49.  

JNe

zármutek a naděje
bibliCká přísloví v kresbáCH MArie plotěné

Rády bychom připomněly MUDr. Pavla Čejku. Zemřel 7. ledna v Děčíně
ve věku 85 let.
Chceme připomenout doktora Pavla Čejku, praktického lékaře. Mnoho
lidí mu bylo a je vděčno za péči o zdraví, za péči o rodiče a blízké... Doktor
Pavel Čejka byl velmi dobrý, pozorný, trpělivý, laskavý lékař. Dobře uměl
naslouchat. To je úkol, který je pro nás lékaře obtížný, často ho nedodržu-
jeme. On to uměl.
Připomínáme doktora Pavla Čejku muzikanta. Celá léta jsme jeho housle
mohly slyšet v Děčínském symfonickém orchestru a Děčínském barokním
kvartetu. Přinášel nám velké potěšení a radost.
Připomínáme Pavla Čejku, manžela Mahuleny. Oba léta pracovali jako
lékaři a dobře se starali o jim svěřené pacienty. Mahulena se pak zaměřila
jiným směrem, Pavel pokračoval dále, působil ještě dlouho v důchodovém
věku.
Chceme připomenout doktora Pavla Čejku jako otce tří dětí, které s Mahu-
lenou zdárně vychovali a kterým dal velký dar - vztah k hudbě.
Připomínáme šest krásných vnoučat, u kterých pozitivní vztah k hudbě
pokračuje.
Připomínáme tichou, nenápadnou, neproklamovanou víru, kterou si nesl
od dětství a která podle nás formovala i jeho lékařský postoj.
Chceme připomenout Pavlovu statečnost. V poslední době své nemoci
dobře jako lékař věděl, že ho síly opouštějí a konec se blíží. Svůj stav nesl
velmi statečně.
Nakonec bychom rády vyjádřily velkou vděčnost za to, že jsme doktora
Pavla Čejku poznaly jako lékaře, spolubratra, že jsme mohly od něho
mnohé přijímat.
Chceme vyjádřit vděčnost za jeho život.

Alena Sellnerová a Vlasta Čapková

rodinná vzpomínka


