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Hospodin  je  světlo  mé  a
moje spása.

Žalm 27,1

Co  víc  si  přát  do  nového
roku  než  Boží  přítomnost

v našich životech. On je naším světlem a
záchranou. Když nebudeme vědět kudy dál
jít,  On  bude  naším  světlem.  Ukáže  nám
cestu – možná jen na další krok dopředu,
ale ukáže. Bude nás držet za ruku a pove-
de nás. Když se necháme. Spočiňme s dů-
věrou v Jeho ruce.

Bůh je Ten, který nám dává život a radost,
protože  světlo  je  předpokladem  života
a radosti. Z toho pak vyplývá pokoj.

Bůh nám dává světlo ve smyslu poznání,
vhledu  –  porozumění  Jeho  slovu,  vhled

do situace. Je to dobré pro nás a můžeme
tak posloužit i druhým.

Bůh  je  naším  světlem  a  proto  také
ochranou  před  nepřítelem  –  zlé,  temné
utíká od přítomnosti světla, nemůže vydr-
žet  jeho  záři,  sílu.  Jako  když  se  zapálí
v noci  oheň,  který  pak  chrání  lidi  v lese
od dravců.

Bůh  také  prosvěcuje  naše  srdce,  takže
jsou  vidět  věci,  které  jsou  v nepořádku,
zanedbané, vyplývá na povrch, co je zlé.
To není příjemné, ale je to dobré, protože
tak se to může napravit,  očistit.  Bůh ne-
chce naše zahynutí, ale spásu, On nás za-
chraňuje.

Přeji Vám tedy Boží přítomnost a to, ať my
jsme s Ním.

David Sláma

Verš pro sbor na rok 2015

„Moje ústa vzdají Hospodinu velkou chválu, 

mezi mnohými ho budu chválit.‟ 

Žalm 109:30
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Novoroční zamyšlení
Nakonec,  bratří,  žijte  v  radosti,  napravujte
své  nedostatky,  povzbuzujte  se,  buďte
jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje
bude s vámi. (2K 13,11)

Ty nejdůležitější věci v životě jsou vlastně ty
nejjednodušší.  Dají  se  shrnout  do  jedné
prosté věty. A nic na tom nemění ani fakt, že
ty nejjednodušší  věci  bývají  někdy zároveň
ty nejtěžší. Jistě, vždyť jsou přece nejdůleži-
tější, a to, co je důležité, vyžaduje určité úsi-
lí, určitý zápas. O to, co je podstatné, je tře-
ba se vždy znovu pokoušet. Nespadne nám
to do klína, musíme pro to něco dělat.

1. Žijte v radosti

 To  se  snadno  řekne,  ale  co  když  nám to
nejde? Co když nás život tak tiskne a svírá,
že se radost ztrácí? Že jí nejsme schopni? Ale
ono asi nejde o radost,  kterou máme sami
nějak vyprodukovat.  Jde o radost,  která je
z Božího díla, která je z víry, a která se ne-
projevuje  jen  stálými  úsměvy  a  věčně
dobrou náladou (i když i to by bylo dobré),
nýbrž  spíše  určitým  pozitivním  přístupem
k životu, pozitivním nasměrováním, které si
dokáže věci  přiměřeně zařadit  a  zpracovat,
které nepropadá panice či zatrpklosti, ale ví
o tom dobrém, co pro nás Pán Bůh v Ježíši
Kristu připravil a co je ještě před námi. Žít
v radosti – to je jakýsi hlubší životní ponor,
s kterým  hned  tak  něco  neotřese,  i  když
člověk  zrovna  prožívá  chvíle  nelehké
a složité. Je to hlubší životní zakotvení, které
ví o naději a z této naděje žije, děj se co děj.

Ano, člověku je někdy smutno a někdy mu
není do řeči  a někdy se trápí.  Ale pod tím
vším může mít v srdci radost, která ho znovu
pozvedne a která ho neopouští.  Za vším je
Boží záměr – a cesta kupředu je otevřená.

2. Napravujte své nedostatky

 Že nějaké nedostatky všichni máme, to je
jasné. Nikdo není dokonalý a nikdo nemůže
říci, už je hotovo. Pravda, možná si své ne-
dostatky  neradi  připouštíme,  možná  o  nich
nechceme  slyšet  a  raději  je  zametáme
pod koberec,  ale  jistě  tu  jsou.  A  je  velké
dobrodiní,  když  máme  blízké  a  milé  lidi,
které  máme  rádi,  a  kteří  nám  naše
nedostatky  dokáží  s  citem  a  taktně

připomenout. Roky běží, ale člověk by neměl
v  životě  ustrnout.  Může  vždycky  znovu
přemýšlet  o  tom, co udělal  špatně a co je
třeba vylepšit. Já vím, asi nikdy nespravíme
všechno.  Nikdy  nenapravíme  všechny
nedostatky, a je tedy třeba určité moudrosti,
aby  člověk  rozpoznal,  na  co  stačí  a  na  co
nestačí, na čem má ještě zapracovat a co už
dál nezkoušet.

Ale je jasné – chce-li někdo v životě něčeho
dosáhnout, je k tomu potřeba píle a pracovi-
tosti na sobě samém. Bez toho se kupředu jít
nedá  a  ty  nejlepší  věci  by  těžko  mohly
vzniknout.  Ale  možná  že  právě  práce
na sobě, na odstraňování nedostatků, přináší
člověku nakonec uspokojení a bližním užitek.

3. Povzbuzujte se

 Naštěstí  nejsme v životě sami.  Nemusíme
všechno před sebou tlačit  jako balvan,  bez
pomoci a v totálním vysílení. Jsou ještě lidé
okolo nás, je tu společenství, které nás může
podržet, které nám může být nablízku, o kte-
ré  se  můžeme opřít.  Sám by člověk klesal
vysílen, ale povzbuzení, podpora, posila – to
je něco, co nás dokáže držet nad vodou a do-
dávat nám sil. Můžeme a máme se vzájemně
povzbuzovat, tak se projevuje láska a souná-
ležitost. Vždyť to přece ví každý sportovní fa-
noušek, co zmůže pořádné povzbuzování, jak
člověku dodá sil a stimuluje k lepším výko-
nům. A všude jinde v životě je to obdobné,
tam, kde jsou lidé s námi, kde nám přejí, kde
mají  pro  nás  pěkná  slova,  tam  dokážeme
neupadnout, vykročit a něco dělat.

Ale  povzbuzovat  se  máme navzájem,  i  my
máme vlévat síly druhým, ne jen čekat, až
druzí  posílí  mě.  My  buďme  těmi,  kteří
povzbuzují  druhé,  dávají  jim  najevo  svůj
zájem a svou účast.

4. Buďte jednomyslní

 S tím je trochu problém. Co to vlastně zna-
mená?  Copak  všichni  můžeme  smýšlet
jednostejně? Myslet si totéž? A je to vůbec
žádoucí?  Není  to  spíš  znakem  nějakého
uzavřeného,  nežádoucího  sektářství?  Jsme
přece svobodní, máme své názory, pluralita
je  dobrá.  Proč  tedy  ta  výzva  k  jednomy-
slnosti?
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Chápu to tak, že přes všechny rozdíly a od-
lišnosti můžeme ve společenství lidu Kristova
tvořit  jedno  tělo.  My  se  nakonec  můžeme
shodnout.  Odlišné  názory  nás  nemusí
rozdělit,  znepřátelit,  ale  máme  umět
v pravou chvíli jeden druhému ustoupit, tak
abychom ve výsledku táhli všichni za jeden
provaz. Tady nejde o nějaké zglajchšaltování,
abychom  všichni  byli  stejní,  ale  jde  tu
o demonstraci jednoty, o sjednocení ke spo-
lečnému  záměru  a  společnému  vyznání.
Jinými  slovy,  křesťan  nemá  usilovat
o nepřátelství s ostatními, nýbrž o přátelství.

5. Buďte pokojní

 Naším cílem nejsou rozbroje, křivdy, urážky,
žádné ubližování. Naším cílem je pokoj mezi
lidmi. A podle toho můžeme i žít. Samotným
by se nám to asi příliš nedařilo, člověk nějak
přirozeně myslí  spíš na sebe a své výhody,

ale  ve  společenství  s  Kristem  je  to  něco
jiného. On nám dává svůj pokoj, v něm je
jednota a přátelství pro všechny. V Kristu je
možné  smíření  protivníků,  odpuštění  těm,
kdo nám něco provedli. Láska Boží v Kristu
Ježíši dává pokoj a tento pokoj máme nést
svým životem, máme jej přijímat a předávat
dál.  To  neznamená,  že  ve  všem  vždycky
ustoupíme a nebudeme schopni hájit pravdu,
to  ne,  ale  znamená  to,  že  budeme  přát
druhým dobré a nebudeme jim házet klacky
pod nohy. Že se dokážeme domluvit.

A Bůh lásky a pokoje bude s vámi.

 Tak je  to  jednoduché.  A zároveň nejtěžší.
Když takto budeme žít, Bůh lásky a pokoje
bude s námi. Bude u nás při díle. Nakonec,
co víc si přát? Amen

-HŠH-

Svědectví víry
K  NEBESKÉ  SLÁVĚ:  JOHN  A  BETTY
STAMOVI

Julie Petrecká

8. prosince 2014 to bylo právě 80 let, kdy
se  mladí  manželé  John  a  Betty  Stamovi
vydali na svou poslední pozemskou cestu.
Doprovázeli  je na ní  vojáci  Rudé armády
Komunistické strany Číny. Události přihlíže-
lo  mnoho  párů  očí  a  asi  by  se  shodly
na tom,  že  na  tomto  zvláštním  procesí
nebylo  nic  slavnostního  ani  důstojného.
Oba  manželé  měli  ruce  svázané za  zády
a byli  oblečeni  jen do dlouhého spodního
prádla. John šel bos, Betty měla ponožky,
které jí John kdysi daroval. Nebe však tyto
osudné  okamžiky  jistě  sledovalo  v pos-
vátné úctě, se zatajeným dechem a chys-
talo velkolepé uvítání.

Vystrašení  obyvatelé  čínského  města  Mi-
aoshou byli  přinuceni následovat poslední
kroky misionářů ulicemi. Vojáci je přiměli
stát se svědky popravy „cizích ďáblů‟. Ta
se  odehrála  na  Orlím  kopci  za  městem.
Obyvatelé vše sledovali zpovzdálí, a proto
se  nezachovala  poslední  Johnova  slova,
která ke svým katům řekl poté, co mu při-
kázali, aby poklekl. Pak už přišel jen rychlý
tah nožem a Johnovi bylo dovoleno vstou-

pit do přítomnosti milovaného Krále. Betty
se  zachvěla  a  padla  na  kolena.  Její  duši
ze smrtelného  těla  osvobodilo  jediné
mávnutí mečem. Tak Stamovi položili život
za  svého  Spasitele  a  stali  se  73.  a  74.
mučedníky Vnitročínské misie,  organizace
založené v roce 1865 Hudsonem Taylorem.

Ve velikém opuštěném domě nedaleko od-
sud leží v tuto chvíli ani ne tříměsíční He-
len Priscilla, dcera Johna a Betty. Je pečlivě
zabalená v dětském spacím pytli a v něko-
lika  vrstvách  oblečení  nevědomky  skrývá
poklad – dvě pětidolarové bankovky, které
tam její maminka vložila s modlitbou, aby
se  ten,  kdo  Helen  najde,  o  ni  postaral.
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Na to  si  ale  Helen  musí  ještě  24  hodin
počkat. Kdyby bylo po vůli komunistických
vojáků,  neležela  by  tu  teď  Helen
na posteli, všemi opuštěná. Její pláč by se
nerozléhal prázdným domem a její duše by
se  spolu  s  dušemi  jejích  rodičů  skláněla
před  vznešeností  a  nádherou  Beránka
na trůnu.  Běh  dějin  ani  detaily  našeho
života  však  neřídí  zlovolníci,  ale  náš
nebeský Otec, a Jeho rozhodnutím bylo, že
čas Helen Priscilly ještě nenastal.

Do  vyhledávače  zadávám  jména
Stamových a klikám hned na první  foto-
grafii. Už od pohledu je jasné, že početná
svědectví  nelhala,  byli  to  bezesporu  milí
lidé.  Jejich  kulaté  brýle  a  mírné  úsměvy
budí spíše dojem skromnosti a náklonnosti
ke  knihám,  než  aby  připomínaly  cokoliv
„ďábelského‟. A tak se vkrádá myšlenka:
Komu  prospěla  smrt  tak  mladých  lidí?
Vždyť  celé  roky  pilně  studovali,  aby
dokázali vydat počet o naději, kterou měli,
a k tomu v jednom z nejtěžších jazyků na
světě! Vždyť teprve nedávno oslavili první
výročí  svého  manželství  a  před  necelými
třemi měsíci se jim narodila krásná dcerka!

Potkali se při studiu Moodyho biblického in-
stitutu. John proslul mezi studenty i učiteli
svou touhou po rostoucím poznání  Boha,
oddaností  Jemu  vystupováním,  které
z toho  plynulo.  Tajemník  fakulty  o  něm
později  napsal:  „Byl  to  mladý  muž  se
strhující  osobností  a  neobyčejným  křes-
ťanským  charakterem.  Byl  vyrovnaný
a energický,  měl  schopnost  dobrého
úsudku a byl iniciativní... prokázal se jako
dobrý  řečník  s  výjimečným  vůdcovským
talentem‟  (s.  47).  John  sám  si  byl  ale
spíše  vědom svých  nedostatků.  Jednomu
ze  svých  bratrů  napsal:  „Můj  jediný
problém jsem já sám‟ (s. 48). 

Už  od  začátku  ho  přitahovala  zahraniční
misie, i když s volbou konkrétního místa,
kde  by  po  skončení  školy  šířil  dobrou
zprávu  pro  ztracené  hříšníky,  vyčkával
na vedení Prozřetelnosti. Bál se, že i vztah
k Betty by ho při rozhodování mohl nega-
tivně ovlivnit na úkor Boží vůle, a proto se
v  otázce  sňatku  s  Betty  držel  zpátky,

dokud  nebylo  jasné,  že  je  Bůh  vede
do stejné země pod vlajkou stejné misijní
organizace.  Brzy  se  však  jeho  pozornost
začala stáčet právě k Číně a Vnitročínské
misii. Jeho otec, Peter Stam ho od těchto
plánů zrazoval, přál si,  aby po něm John
převzal  vedení  misie  Hvězda  naděje
v rodném  Patersonu  (nedaleko  New
Yorku),  kterou  před  lety  založil  a  která
měla  za  cíl  šířit  evangelium  po  celých
Spojených státech i v dalších zemích. Měl
také strach, že se John stal obětí emočního
nátlaku lidí verbujících mladé na zámořské
misie, které byly často životu nebezpečné.
To  však  nebyl  Johnův  případ.  Svému
bratrovi  o  tom  napsal:  „Pán  ví,  kde  mě
chce mít, jestli  v Holandsku, v Patersonu
nebo na  jiném místě  ve  Státech,  v  Číně
nebo  v  Indii.  Zdá  se  mi  však  strašlivě
nepřiměřené,  když  vidím  tolik  lidí  tady
doma  ve  srovnání  s  těmi  několika  tam.
Všichni víme, že volné místo na díle Páně
tady doma se vždycky najde, ale jak kdosi
řekl: Jsou ti, kdo prostě nemohou odejít,
a ti,  kdo  mohou.  Proč  by  měli  všichni
zůstávat doma?‟ (s. 49–50) John si svých
rodičů  velmi  vážil,  a  tak  usilovně  řešil
tento  názorový  rozkol  na  modlitbách  se
svým  nebeským  Otcem.  Po  několika
měsících  se dočkal  souhlasu a požehnání
i od  svého  pozemského  otce:  „Ať  ti  Pán
při konání  Jeho  vůle  bohatě  požehná
a vede tě svým svatým Duchem. Musíme
se modlit, aby se do Číny vydalo ještě více
mužů.‟ (s. 50) 

Betty  pocházela  z rodiny misionářů.  Celé
své dětství strávila v Číně a stejně jako je-
jím čtyřem sourozencům i jí se zdála volba
budoucího působiště přirozená – Čína. Od-
pověděla na výzvu tehdejšího generálního
ředitele  Vnitročínské  misie,  který  v  roce
1929  odtelegrafoval  do  své  rodné  země
informaci o potřebě dvou set nových pra-
covníků, obzvláště svobodných mužů, kteří
by byli ochotni působit v oblastech vnitřní
Číny  zmítaných  nepokoji.  Tato  výzva  na-
plněná  vírou  byla  vyslyšena.  Na evange-
lizační práci v Číně se přihlásil plný počet
pracovníků,  i  když  jen  osmdesát  čtyři
mužů.
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Johna  velmi  rychle  zaujala  Bettynina
duchovní  zralost  a  horlivost  pro  misijní
práci. Oceňoval její  tiché, vážné založení.
Byla  také  talentovaná  básnířka.  Objev
tohoto  vzácného  daru  vzešel  z  těžkého
období jejího života, kdy prodělala revma-
tickou  horečku  a  její  zesláblé  srdce  si
vyžádalo několikaměsíční pobyt na zádech
v posteli.

John a Betty Stamovi

Na vysoké škole se potom o prázdninách
zúčastnila  křesťanské  konference,  která
měla hluboký vliv na její další život. Svým
rodičům o tom napsala: „... Vydala jsem se
teď Pánu ještě víc, než jsem si kdy mysle-
la, že je vůbec možné. Netušila jsem, že
takové vítězství je myslitelné. Tou Cestou
je jen Kristus – a úplné zasvěcení se Jeho
vůli v našich životech... Nevím, co má pro
mě Bůh připraveno. Jsem opravdu ochotná
se stát starou pannou – misionářskou nebo
starou pannou – prostě čímkoliv, a být jí
po celý svůj život, jestli si to Bůh přeje. Je
mi nad slunce jasné, že jediný smysluplný
život  je  takový,  který  se  bezpodmínečně
poddá Boží vůli,  je prožit Jeho způsobem
v důvěře v Jeho lásku a vedení.‟ (s. 42)

Mladý pár se tedy nakonec sešel  v Číně,
a protože sňatku už nic nebránilo, vzali se.
Po líbánkách se naplno vrhli do práce pro 
Boží  království.  John se spolu se starším
kolegou  věnoval  misijním  aktivitám
i biblickému  vyučování,  což  ho  velice

naplňovalo.  Cestování  po  tehdejší  Číně
probíhalo  sice  pěšky  a  nevyznačovalo  se
žádným pohodlím, ale zájem obyvatel o ci-
zince a jejich poselství vše vynahrazoval.
Betty si velice brzy získala pozornost mla-
dých  dívek  a  žen  z  okolí,  což  využila
k tomu, že s nimi zahájila studium Božího
slova. Asi po roce působení v Suanchengu
se mladý pár vydal do jižní Anhui, nového
místa, které jim bylo určeno. John se infor-
moval o bezpečnosti této oblasti u místních
autorit a byl ubezpečen, že žádné nebez-
pečí  ze strany komunistů  nehrozí.  Dostal
tedy od Vnitročínské misie svolení, aby se
s rodinou přestěhoval. Asi po dvou týdnech
vtrhli na jejich nové působiště rudí vojáci,
a tak se Stamovi dostali do zajetí. Vojáci
před Stamovými otevřeně diskutovali, jest-
li nemají malou Helen ihned zabít, aby s ní
nebyly zbytečné problémy. Když už to vy-
padalo, že to opravdu udělají,  namítl  ne-
známý přihlížející farmář, že se to dítě jistě
nedopustilo  ničeho zlého.  Vojáci  mu tedy
nabídli,  že  vymění  jeho  život  za  její.
Farmář tiše odpověděl: „Souhlasím.‟ A tak
se taky stalo.

Stamovi byli přinuceni vydat se na pochod
do  města  Miaoshou,  kde  se  měl  John
shodou  okolností  toho  dne  setkat
s evangelistou Lo. Dohodli se, že zde spolu
vykonají nějakou evangelizační práci. Panu
Lo  i  jeho  rodině  se  podařilo  schovat  se
před  komunisty  v  horách.  Když  Stamovi
dorazili  do  Miaoshou,  vojáci  je  zanechali
pod dozorem místního poštmistra. Ten se
páru ptal: „Kam vás vedou? Kam jdete?‟
John s jistotou odpověděl: „Nevíme, kam
jdou oni, ale my jdeme do nebe.‟ Poté na-
psal  dopis  Vnitročínské  misii,  kde  infor-
moval  o výši  výkupného,  20 tisíc  dolarů,
a o  celé  situaci.  Na  noc  byli  odvedeni
do velkého  domu,  kde  strávili  svoje
poslední  společné  chvíle  –  John  vestoje,
přivázaný  ke  sloupku  postele,  a  Betty
volná, aby se mohla postarat o miminko. 

Události  dalšího  dne  už  známe.  Jen
bychom  měli  zmínit  ještě  jednoho  sta-
tečného muže. Místní lékárník, prý docela
vlažný člen zdejšího sboru, se jako jediný
v  průběhu  pochodu  ulicemi  Miaoshou
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pokusil  vojáky zastavit.  Padl  před vojáky
na kolena a prosil je o milost pro Stamovy.
Vojáci  ho  obvinili  ze  spolčování  s  cizinci
a prohledali  jeho  dům,  kde  našli  Bibli
i zpěvník.  Tím  byl  podepsán  i  jeho
rozsudek smrti.

Druhého  dne  ráno,  9.  prosince  1934,  se
evangelista Lo snažil zjistit místo popravy
Stamových, což nebylo zrovna snadné. Vy-
strašení obyvatelé Miaoshou se báli, že se
komunisté každou chvíli vrátí. Nakonec se
dozvěděl  o  Orlím  kopci,  a  když  k  němu
spěchal, zastavila ho starší žena a ukázala
mu  dům,  kde  by  se  mělo  nacházet  dítě
popravených cizinců. Lo se tam rozběhl a
Helen rychle našel podle pláče.

Helen Priscilla Stam po mučednické smrti svých
rodičů

A  zde  začíná  vycházet  najevo  odpověď
na naši  otázku  po  tom,  komu  prospěla
smrt  dvou oddaných křesťanů,  kteří  měli
celý život plný služby před sebou. Odpověď
na tuto otázku existuje. Je slavná a jako
jediná  dává  všemu  smysl:  Jejich  smrt
přinesla  slávu  velikému  Bohu  a  Jeho
království. Jak je něco takového možné? 

Poté, co Lo svěřil Helen do péče své ženě,
se rozběhl na Orlí kopec, kde spolu s další-
mi křesťany zabalil těla Stamových a uložil
je do rakví. Zástup, který se tam mezitím
shromáždil,  si  vyslechl  modlitbu  pana  Lo
i jeho promluvu k nim: „Viděli jste ta po-
raněná  těla  a  litujete  tyto  cizince  kvůli
jejich utrpení a smrti.  Ale měli  byste vě-
dět, že jsou to Boží děti. Jejich duch nebyl
zraněn a v  této chvíli  jsou v  přítomnosti
samotného Boha.

Přišli do Číny a do Miaoshou ne kvůli sobě,
ale kvůli  vám, aby vám pověděli  o Bohu
a Jeho lásce, abyste uvěřili  v Pána Ježíše
Krista a mohli být navěky zachráněni. Sly-
šeli  jste  to poselství.  Pamatujte si,  že je
pravdivé.  Jejich  smrt  to  dosvědčuje.
Nezapomeňte  na  to,  co  vám řekli.  Čiňte
pokání a věřte evangeliu.‟

Mnozí ze zástupu plakali. O této reakci se
později vyjádřil  jeden z Johnových spolu-
pracovníků: „Osobně jsem neviděl  v Číně
někoho  plakat  v  reakci  na  poselství
evangelia. Proč ta změna? Proč ta obměk-
čená srdce? Byli svědky projevu Boží moci
a pravdy evangelia...‟

Zpráva  o  smrti  Stamových  se  rozletěla
do celého  světa.  Rodiče  Johna  a  Betty
i Vnitročínská  misie  byli  zaplaveni  kon-
dolencemi  ze  všech  světadílů.  Ve
Spojených  státech  i  v  Číně  se  konalo
několik  vzpomínkových  bohoslužeb.  Na
konci  bohoslužby  v  Moodyho  biblickém
institutu povstalo sedm set studentů, aby
vyjádřili ochotu zasvětit své životy misijní
službě kdekoliv, kam je Bůh povede. Malé
Helen  přicházely  dary,  a  to  i  peněžní,
ze všech koutů světa. 

A reakce rodičů? Matka Betty, Clara Scot-
tová,  napsala  svým  přátelům:  „...  Když
ve čtvrtek  večer  přišel  telegram  s  ozná-
mením,  že  Betty  a  John  jsou  u  Pána,
netruchlili jsme jako ti, kdo nemají naději,
ale cítili jsme, že by to mohlo přinést ve-
liké požehnání Kristovým záležitostem zde
v Číně a všude tam, kde se dozví o jejich
mučednictví. Nemůžeme jinak, než se ra-
dovat, že se jim dostalo té cti a byli uznáni
za hodné trpět pro Něho, a necítíme lítost,
že  byli  ze  všech  pozemských  zkoušek
uvolněni tak brzy a že vstoupili  do slávy,
která náleží těm, kdo Mu zcela patří... To,
že  Helen  Priscilla  byla  ušetřena,  pro  mě
není nic menšího než zázrak. Můj manžel
dnes  ráno  řekl:  „Ani  všechny  tlupy  pro-
radných  komunistů  nemohly  tomu  bez-
mocnému dítěti ublížit, když úmyslem na-
šeho Pána bylo, aby žila a oslavila tak Jeho
jméno a ukázala Jeho moc...‟ (s. 201)

Johnův otec napsal: „Naše drahé děti, John
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C.  Stam  a  Elisabeth  Scottová  Stamová,
odešly, aby byly s Pánem. Oba Ho milovali,
sloužili  Mu  a  teď  jsou  u  Něho.  Existuje
snad něco slavnějšího? Je pravda, že způ-
sob,  jakým byli  z tohoto světa vzati,  byl
pro nás všechny šokující, ale ať už prošli
jakýmkoliv utrpením, nyní je to minulostí,
a oba jsou nekonečně požehnáni nebeskou
radostí.‟

Co  se  týče  pozůstalých,  byly  nám  ještě
jednou připomenuty naše posvátné přísahy
v  telegramu  od  jednoho  Johnova  spolu-
žáka...:  Pamatujte,  že  jste  Johna  dali
Bohu,  ne  Číně.  „Naše  srdce,  i  když
na malou  chvíli  prohnutá  tíhou  smutku,
odpověděla  Amen!  Toužili  jsme,  aby...
sloužil Pánu, a pokud to měl lépe vykonat
svou  smrtí  než  životem,  souhlasili
bychom...‟ (s. 199)

V  únoru  1935  vzdala  Vnitročínská  misie
hold  Stamovým  těmito  slovy:  „Už  se
dlouho nestalo, že by nějaká událost spo-
jená  s  misijním  polem  měla  tak  široký
a hluboký dopad na tuto zemi. Věříme, že
John a Betty Stamovi promluvili svou smrtí

hlasitěji než svým krátkým životem v od-
dané službě. Ať nikdo nenazývá ukončení
jejich pozemského chození tragédií, neboť
ve skutečnosti je to triumf...‟ (s. 206)

V Bohu není nic marné, ani smrt mladých
lidí. Náš nebeský Otec ví o každém vrabci,
který  vypadne z  hnízda,  o  každém vlasu
na  vaší  hlavě,  ví,  že  jdete  právě  bosi
na smrt  a  že  kdesi  ve velkém domě leží
vaše  dítě  opuštěné.  Vše  pečlivě  naplá-
noval,  vše má pod kontrolou a nikdy ani
na chvíli  nezamhouří  před  vaším osudem
oči.  Kéž  toto  vědomí  ovládá  naše
každodenní chození s Ním!

A  Helen  Priscilla?  Prvních  pět  let  svého
života strávila u svých prarodičů v Číně a
poté odjela do USA. Při sňatku si přisvojila
jméno svého manžela a od té doby ji není
možné  „zjistit  podle  jména‟  –  nejspíš  si
přála prožít svůj život ve skrytu před zraky
veřejnosti.

Zdroj: John and Betty Stam, Missionary Martyrs, 
Vance Christie.

ZOD112

Nedělní besídka 
V neděli  7.  prosince děti  z velké besídky
navštívili  bratra  Adolfa  Křivánka,  aby mu
popřáli  ke  krásným  kulatým  90.
narozeninám.

Hned  na  začátku  mu  každé  dítě  podalo
ruku a přivítalo se s ním.

Pak bylo krátké slovo, kdy jsme dědečkovi
řekli, že ho máme rádi a že jsme mu přišli
popřát  k  narozeninám.  Přečetli  jsme  mu
přáníčko i slovo ze Žalmu 40: „Blaze muži,
který doufá v Hospodina.‟ Povzbudili jsme
ho,  že Pán Bůh je s ním i  v tomto čase
nemoci  a  v  modlitbě  jsme  poděkovali
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za všechno krásné v jeho životě a poprosili
o sílu pro něj do dalších dnů.

Pak mu děti popřáli a předaly dárky: květi-
ny a dárkovou tašku.

Poté děti zazpívaly písničky a koledy, řekly
několik básniček a zahráli na flétnu.

Bratr  Křivánek  byl  velmi  dojatý,  utíral  si
oči a všechno se mu moc líbilo.

Nakonec se s ním děti rozloučily a popřály
mu Boží požehnání. Tetička Anička jim při-
chystala sladkosti a ovoce, které jim přiba-
lila, aby si je vzaly do besídky. Ještě jim
vyprávěla, co znamená péče o nemocného
a co všechno dědečkovi po zdravotní strán-
ce  prospívá:  mazání,  masírování  a  další
péče.

Nakonec jsme se s tetou Aničkou rozloučili
a odjeli  jsme do besídky, kde nás čekala
Péťa,  abychom nacvičovali  vánoční  písně.
O ovoce jsme se rozdělili i s dětmi z malé
besídky.

Děkujeme také bratrovi Mirkovi Boháčkovi
za pomoc při převozu dětí na návštěvu a
zpět.

Sestra  Marie
Sauerová
nám  ušila
potahy  pro
jednu  sedač-
ku. 

Jak  jsme  je
dostali  a  Sára
s  Lukáškem  a  Darinkou  je  hned  na
matrace natáhli.

Nová látka vypadá moc dobře a dětem se
líbí.

Děkujeme  moc  sestře  Marii  Sauerové  za
tuto pomoc pro besídku.

V prosinci byly v Chebu vylepeny pla-
káty, které zvaly na vánoční službu našich
dětí.  Byly vylepeny na plakátovacích vál-
cích od nádraží až na náměstí. Na každém
sloupu byly dva plakáty s různými motivy.
Vylepovač je umístil na velmi dobrá místa,
ve směrech, kde chodí nejvíce lidí.

Pro  Chebský  deník  jsme  připravili
článek, který  je  upoutávkou  na  vánoční
službu  dětí.  Přáli  jsme  si,  aby  vyšel
v předvánočním sobotním vydání, a to se
také stalo.   Článek vyšel  v sobotním vy-
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dání  Chebského deníku  na  druhé  straně,
což je opravdu velmi dobré umístnění.

Na druhou stranu ale redakce článek velmi
zredukovala, opravdu jen na ty nejdůleži-
tější informace. Zejména konec článku je
velmi stručný. Informační hodnota článku
zůstala  sice  v  podstatě  zachována,  ale
zkrácením dost  utrpěl  sloh a  způsob  po-
dání. Je vidět, jak vypouštěli  jedno slovo
za druhým, jen, aby se vešli do místa, kte-
ré bylo na stránce k dispozici.

Redakce úplně vypustila citaci br. kazatele
a některé informace o malířce Haně Neu-
manové.  Naopak  zase  vložila  některé
informace  do  úst  autora,  jako  by  vedla
rozhovor se zadavatelem článku, což nás
dost mrzí. Zde je původní text článku:

Broučkovy vánoce v Chebu

Vánoční  příběh  pro  děti  a  jejich  rodiče
Broučkovy Vánoce připravují na Štědrý den
děti z klubu Vrabčáci a vlaštovky a nedělní
Besídky  církve  Bratrské  jednoty  baptistů
v Chebu.  Kulisy  pro  toto  vystoupení  na-
malovala  malířka  Hana  Neumanová
z Čáslavi, která patří k nové generaci čes-
kých  výtvarníků.  Je  dcerou  uznávaného
malíře Pavla Kabeláče, jehož impresionis-
tickým stylem malby,  akvarelem a olejo-
malbou byla ovlivněna. Její pojetí Broučků
je pro děti  i  dospělé velmi přitažlivé. Pro
propagaci této akce uvolnila i své další ob-
razy s Broučky, jak můžeme vidět na pla-
kátech na pěší zóně.

Vánoční příběh Broučkovy Vánoce předve-
dou  děti  na  Štědrý  den  v  15  hodin
ve velkém sále  Bratrské  jednoty  baptistů
v Chebu v Libušině ulici u divadla. Aktéry
příběhu budou děti od 3 do 10 let. Zejmé-
na předškoláci si určitě získají srdce poslu-
chačů. Je to příležitost pro všechny, kteří
chtějí  vystoupit  z  předvánočního  shonu
a připravit sobě i dětem nevšední vánoční
zážitek. „Broučci jsme vlastně my všichni,‟
říká Nikola Boháčková, která spolu s další-
mi učiteli a pracovníky s dětmi vánoční pří-
běh s dětmi nacvičila. „Záleží jen na nás,
jestli  chceme prožít  letošní  vánoce v po-

vrchní komerční atmosféře, nebo zda bu-
deme chtít  vnímat jejich skutečné kouzlo
a obsah.  Broučky  znají  všechny  děti
z Večerníčku,  jejich  rodiče  a  prarodiče
možná víc z půvabné knížky Jana Karafiá-
ta.  Budeme-li  chtít  vidět  letošní  Vánoce
očima dětí a Broučků, mohou být pro nás
plnější a radostnější.‟ dodává.

Církev  Bratrská  jednota  baptistů  odmítla
církevní restituce, přesto však neskomírá,
její  činnost  v  Chebu  je  velmi  pestrá.
„S dětmi  u  nás  pracuje  dvanáct  učitelů
a dobrovolných  pracovníků‟,  říká  chebský
kazatel  Mgr.  David  Sláma.  „V  neděli  do-
poledne mají děti Besídku, odpoledne klub
Vrabčáci a vlaštovky a ve středu Klub dob-
ré  naděje.‟  Ten  pořádá  v  sobotu  20.12.
ve 14 hodin akci Vánoční slavnost pro děti.
V  neděli  21.12.  zde  bude  v  16  hodin
tradiční vánoční koncert, o který vždy bývá
mimořádný  zájem.  „Také  v  dalších
vánočních  dnech  máme bohatý  program.
Ale kdo chce přijít na Štědrý den na dětské
vystoupení, měl by přijít o něco dříve, aby
si  našel  dobré  místo  k  sezení,  to  bývá
vždycky plno.‟ dodává David Sláma.
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Děti z nedělní besídky a z klubu Vrab-
čáci  a  vlaštovky měly  na Štědrý den
bohatý vánoční program. Byl to vánoční
příběh Broučkovy Vánoce, který jsme na-
cvičily se svými učiteli. Nacvičovali jsme už
od  poloviny  listopadu.  Nejprve  jsme  se
na besídce seznámili s příběhem Broučků,
který se budeme učit.

Nejtěžší bylo naučit se text, který byl v pů-
vodní  staré  češtině,  jak  Broučky  napsal
ve své knize Jan Karafiát. Starý jazyk po-
mohl vytvořit dobovou atmosféru, tak jak
ji znali naši dědečkové a babičky. Těžké to
bylo  i  proto,  že  hodně  malých  broučků
ještě neumí dobře mluvit nebo měli hodně
textu  k  učení.  Nakonec  jsme  to  ale
všechno  zvládli  Dokonce  jsme  se  naučili
nazpaměť i to, co říkali ostatní děti.

Hodně se nám líbily rekvizity, které jsme
při  našem  vystoupení  používali.  Byla  to
tykadélka, se kterými byla velká legrace.
Pořád se nám na hlavě pohupovala, až se
nám z toho hlava točila.  Také jsme měli
krásné lucerničky. Malé děti měly malé bílé
lucerničky  a  velké  děti  měly  velké  černé
lucerničky. Uvnitř byla svíčka, která krásně
voněla  po  šeříku.  Sára  nám  ji  vždycky
při zkouškách nebo při představení zapálila
a my jsme nesli opravdové hořící světlo.

Krásné byly i další rekvizity. Vepředu před
stupínkem byly  opravdové  peřiny,  které
představovaly  postýlku,  ve  které  jsme si
my broučci povídali a spali. Vzadu byla ku-
lisa  broučkovy  chaloupky,  kterou  nám
krásně namalovala paní malířka Hana Neu-
manová z Čáslavi.  Také hudba z broučků
byla nádherná a naši technici nám na pó-
diu dokonce udělali iluzi padajícího sněhu.

Služba v nedělní besídce 2015

Začátek nového roku je vhodná příležitost,
zamyslet se nad naší službou v nedělní be-
sídce v loňském roce, i nad tím, jak naši
službu v novém roce 2015 dále rozvíjet.

Loňský rok přinesl do naší nedělní besídky
několik  změn.  V  polovině  roku  jsme
převzali  štafetu  služby  ve  velké  besídce
od sester  Věrky  a  Olinky,  které  věrně
sloužily dětem po mnoho let. Tato změna
byla  již  dlouho  dopředu  ohlášená,  a  tak
jsme  měli  dost  času  s  Boží  pomocí
vypracovat koncepci pro službu v nedělní
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besídce i doplnit tým sloužících. S koncepcí
bylo  seznámeno  staršovstvo  i  kazatel
sboru  a  bez  výhrad  ji  přijalo.  Také  celý
sbor byl s koncepcí seznámen ve sborovém
zpravodaji  a  nebyly  k  ní  žádné  kritické
připomínky.

Podle schválené koncepce jsme vypracovali
strukturu  programu a  průběhu  velké  be-
sídky a vybudovali tým pracovníků. Velká
besídka  má  nyní  stabilizovaný  koncept
služby na pět let, optimalizovanou struktu-
ru  setkávání  a  zapracované učitele,  kteří
jsou  schopni  sloužit  dětem  samostatně.
Jsou to sestry Bohunka Bulíková a Bětuška
Kovaříková. S nimi slouží i sestry Eliška a
Sára Hrůzovy, které po jejich boku tak zís-
kávají cenné zkušenosti v této službě. Bu-
dou-li  takto  věrně  a  poctivě  pracovat,
mohou  být  za  několik  let  samostatnými
učiteli nedělní besídky.

V malé besídce pracují sestry Nikola a Zuz-
ka  Boháčkovy,  které  doplnily  sestry  Péťa
Černíková a Adélka Slámová. Mezi oběma
besídkami probíhá odborná diskuse o vě-
kovém rozdělení  dětí  tak,  aby  se  mohly
dobře  rozvíjet  v  závislosti  na  jejich
mentální zralosti. Předpokládáme, že by se
stanovily věkové limity pro vstup dětí  do
jednotlivých  besídek.  Znamenalo  by  to
nutnost  personálně  i  programově  zajistit
službu  jednotlivým  věkovým  skupinám.
Nejmenší děti do 3 let věku by mohly mít
svoje vlastní setkávání, odděleně od malé
besídky.  Zájem  o  práci  s  nimi  projevila
sestra Adélka Slámová a předpokládá se,
že  by  jí  mohly  doplňovat  další  maminky
těchto dětí.

Zatím se však uvažuje o přechodném ob-
dobí, ve kterém by děti z malé besídky od-
cházely  do  vedlejší  místnosti  pouze
na krátký výklad, který by byl přizpůsoben
jejich chápání, ale jinak by byly společně
se skupinou dětí  do tří  let a společně by
zpívaly a dělaly další vhodné aktivity.

Diskutované  věkové  rozdělení  by  mohlo
být takové, že v malé besídce by byly děti
od 3 do 6 let, tedy včetně těch, které chodí
do první třídy základní školy. Do velké be-

sídky by přecházely děti od druhé třídy ZŠ,
tedy  ve  věku  7  let  a  byly  by  v  ní  až
do svých  12  let,  kdy  dosáhnou  doros-
tového  věku.  Důvodem  posunu  věkové
hranice pro vstup do velké besídky na 7 let
je,  že  od  druhé třídy  už  děti  umí  číst  a
mohou  se  tak  plně  zapojit  do  všech
činností velké besídky.

Tato  diskuse  o  věkovém  rozdělení  dětí
ještě není uzavřena a předpokládá se, že
pokud na novém rozdělení dětí podle věku
domluvíme,  že  zřejmě bude nutné určité
přechodové  období,  aby  děti,  které  si
na velkou  besídku  již  zvykly,  ale  věkově
do ní  ještě  nepatří,  mohly  tuto  změnu
vstřebat. Věříme, že nové věkové rozdělení
dětí pomůže dětem k lepšímu mentálnímu
rozvoji,  socializaci  i  k  snadnějšímu
pochopení probírané látky.

S radostí a s vděčností našemu Pánu mohu
říci,  že  velká  besídka  je  nyní  personálně
stabilizovaná,  s  nadějnou  perspektivou
dlouholeté služby. Proto od nového roku již
můžeme  přejít  na  plánovaný  základní
režim. Vyučování povedou střídavě sestry
Bohunka a  Bětuška.  Asistovat  jim budou
také střídavě Eliška a Sára. Starší  sestry
budou  mít  na  starosti  probíraná  témata,
asistentky  pak  Zpívánky,  Deníčky  a  ani-
movanou Bibli. Budou mít k dispozici i pří-
pravy, aby si mohly nastudovat informace
k tématům a případně doplnit sestry uči-
telky.

Tím, že se těžiště vyučování ve velké be-
sídce  v  první  polovině  roku  2015  takto
přenese na naše čtyři sestry, nebudu se již
muset  na  vyučování  připravovat  a  moje
činnost při samotné besídce již nebude po-
třebná. Uvolní se mi tím ruce a čas k tolik
potřebné  podpůrné  činnosti  pro  besídku.
Podpora bude spočívat zejména v přípravě
podkladů pro besídku, včetně programové,
grafické a mediální podpory. Také bych měl
mít víc času na přípravu služby besídky ve
sboru, časopis Vrabčáci a vlaštovky, a další
aktivity  v  besídce.  Rád  bych  se  i  nadále
nedělní besídky zúčastňoval, ale spíše jako
pasivní  účastník.  V případě potřeby budu
připraven jako záskok za některou sestru.
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Věřím, že naše sestry budou mít dostatek
prostoru, aby se ve své službě dětem roz-
víjely  a  získaly  potřebné  zkušenosti.  Zá-
roveň  toužíme,  modlíme  se  a  vyhlížíme
mladšího  bratra,  který  by  byl  povolán
ke službě  dětem  v  nedělní  besídce.
Prosíme vás o vaše modlitby a všestrannou
podporu službě dětem v nedělní besídce.

Štěpán Křivánek

Slovo do nového roku 2015

Nedělní besídka dostala pro rok 2015 verš:
Hospodin řekl: „Neohlížej se zpět.‟ Genesis
19:17.

V  biblickém  kontextu  bylo  toto  Slovo
řečeno  Lotovi,  když  jej  poslové  vyváděli
ze Sodomy,  která  byla  následně  zcela
zničena  ohněm  a  sírou.  Zvláštní  akcent
tomuto Slovu dává osud Lotovy ženy, která
neuposlechla, ohlédla se a byla proměněna

v solný sloup.

V  širším  biblickém  kontextu  je  zde  pak
Slovo  Pána  Ježíše  z  Evangelia  Lukášova
9,62: „Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se
zpět, není způsobilý pro království Boží.‟

Je to Slovo, které nás učitele, rodiče i přá-
tele nedělní besídky vede k zamyšlení nad
hloubkou naší zakotveností v Boží Milosti,
Lásce i  Naději.  K zamyšlení  nad pevností
našeho  rozhodnutí  následovat  Krista,
i když to nepřináší časné výhody, ale často
obtíže, těžkosti a protivenství.

Vede nás k zamyšlení, zda naše rozhodnutí
postupně nenaleptávají pochybnosti, obavy
o  živobytí,  všední  starosti  a  touhy
po pomíjivých  zážitcích.  Vede  nás
k zamyšlení,  do  jaké  míry  jsme  fixováni
na tom,  co  bylo,  na  rutině  našeho  du-
chovního života, služby i rodinných vztahů.

Boží Slovo nás směřuje vpřed, k očekávání
věcí nových, které má pro nás připravené,
k novým dobrodružstvím, která nás čekají
v  Jeho  šlépějích.  Nechme  se  Jím  vést
a odevzdejme se mu plně do Jeho vedení.
A přijímejme všechno, co pro nás v novém
roce připravil, s radostí a vděčností.

Štěpán Křivánek

Z historie sboru 
Pokračujeme v krátkém seriálu s názvem
„Z historie  sboru BJB v Chebu‟. 

Historie sboru BJB v Chebu - 5. Stavba

Ani  v  těchto  složitých  podmínkách  na

sklonku šedesátých let však Pán Bůh své
dílo  v  chebském sboru  neopouští.  V  še-
desátém devátém roce dochází ke splnění
přání celé jedné generace bratří a sester.
Pán vyslyšel jejich modlitby a naklonil srd-
ce představitelům státní správy. Po letech
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zmařených nadějí a nespočetných jednání
o  zakoupení  různých  objektů  pro  větší
shromažďovací místnost, je zakoupen dům
v  Libušině  ulici  č.  4  a  sbor  dostává
povolení ke stavbě modlitebny na přilehlé
stavební parcele.

Bratřím tak nastávají nové a velké starosti.
Musí řešit problémy s vystěhováním býva-
lých nájemníků, plánovat rekonstrukci sta-
ré  budovy  sborového  domu i  upřesňovat
plán stavby nové modlitebny, projektované
bratrem  ing.  architektem  Danielem
Mathauserem.

Přesto z jejich srdcí tryská spolu s radostí
i nevýslovná vděčnost za projevenou Boží
milost.  Uvědomují  si,  že  nové  možnosti
nejsou  výsledkem  jejich  umění  a  vý-
řečnosti. Byla to Boží ruka, která je vedla a
provedla úskalím mnoha složitých jednání.

„Jedině  Jemu  a  jen  Jemu  patří  všechny
chvála,‟  tato  slova  zaznívají  z  úst  bratra
Petra  Jelínka  18.  ledna  1970  na  výroční
sborové hodině, když hodnotí uplynulý rok.
„Bratři a sestry, uvědomme si, kde bychom
byli  dnes,  nebýt  Pána Ježíše.  Proto  musí
být oslaven v našem životě.‟

Bratři starší vidí potřebu rozdělit duchovní
práci  ve  sboru.  Navrhují,  aby  stanice  Aš
byla  nahlášena  jako  samostatný  sbor.
Počátkem sedmdesátého roku stanice v Aši
se  svými  74  členy,  po  mnohých  problé-
mech,  získává  systemizaci.  A  v  dubnu
1970 zde do plné kazatelské služby nastu-
puje bratr Vladimír Vacek.

Bratřím  a  sestrám  v  Chebu  však  práce
neubývá.  Ještě  v  témže  roce  pokračují
na rekonstrukci sborového domu. Součas-
ně  je  opravena  budova  a  zřízena
modlitebna  na  stanici  v  Libé.  Modlitebna
zde byla otevřena 12.7.1970. V tomto roce
bylo  na  všech  stavebních  úpravách
odpracováno  celkem  4  414  hodin.  Je  to
však  pouhý  začátek.  Největší  pracovní
zatížení  dolehne  na  sbor  v  následujících
dvou letech.

Po obnovení fasády, úpravě bytu pro kaza-
tele  a  zřízení  shromažďovacího  sálu

ve sborovém  domě,  začíná  na  podzim
1970  pod  vedením  bratří  Patra  Jelínka,
Aloise Sauera st. a Aloise Křivánka stavba
nové modlitebny. Jsou to roky plné práce
a starostí.  Rada  starších  se  schází  každý
týden  k  poradám a  zvláště  k  modlitbám
za zdar  celého  díla.  Bez  Boží  pomoci  by
nebyly bývaly vyřešeny mnohé neřešitelné
situace. Pán však potřeboval i jejich ruce
a volný  čas.  Vždyť  kolik  úsilí  bylo  třeba
vynaložit  jen  na  obstarání  tak  velkého
množství často nedostatkového materiálu!
Bratři  často  pociťují,  jak  toto  vše  ubíjí
jejich  aktivitu  na  duchovním  poli.  Kdyby
Pán Bůh nedával  novou a novou sílu,  již
dávno  by  nemohli  sloužit.  Přes  velké
pracovní  zaneprázdnění  se  stavbou
modlitebny  se  však  práce  v  Chebu  a
na stanicích  nezastavuje.  Je  zajišťována
služba Slovem z vlastních zdrojů laických
pracovníků, je založen dětský mandolínový
soubor,  probíhá  vyučování  náboženství
ve škole.  Ani  na  jedné  stanici  není  stálý
bratr odpovědny za službu Slovem. Služba
je zajišťována dojížděním sloužících bratří
a  kazatele  z  Chebu.  Během  stavby
modlitebny se bratři  a sestry scházejí  ve
shromažďovací  místnosti  ve  sborovém
domě.

Stavební ruch panuje na stavbě nové mod-
litebny až do října 1972. Celý sbor, včetně
přátel a dětí se zapojil do společného díla.
Je odpracováno celkem 23 380 hodin. Bylo
však také třeba sáhnout hluboko do kapsy.
Celkové finanční výdaje na stavbu modli-
tebny  činily  539  087,80  Kčs.  Každý  jak
mohl,  podle  svých  možností  přispěl
i peněžními dary. Když ve sborových doku-
mentech  přehlížíme  tu  předlouhou  řadu
dárců, počínaje darem nejvyšším - 22 000
Kčs, až po pouhou dvacetikorunu, pociťuje-
me i  my něco z toho zaslíbení ochotným
dárcům. Ani  ten  nejmenší  dar  nezůstane
zapomenut. Chebský sbor však také nikdy
nezapomene  na  lásku  a  obětavost  sborů
z celé  naší  vlasti  i  ze  zahraničí,  kteří
přispěli na stavbu nové modlitebny. Nechť
jim Bůh odplatí jejich oběť!

Pokračování příště.
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Z Bratrské jednoty baptistů 
Tomáš  Helwys  -  Mučedník  svobody
svědomí

Na rok 2014 připadá 402. výročí od usta-
vení prvního baptistického sboru v Anglii.
Byl založen roku 1612 skupinou anglických
vyhnanců, kteří se toho roku vrátili z Ho-
landska. Jejich vůdce Tomáš Helwys téhož
roku  vydal  pozoruhodnou  knížku,  na-
zvanou  „Krátké  prohlášení  o  panství
hřícha‟.  Obsahem  této  knížky  je  jasná
a naléhavá  žádost  naprosté  náboženské
svobody.

Tomáš Helwys byl právníkem. K svému po-
volání  se  připravoval  v  Londýně  kolem
roku  1590,  v  době,  kdy  někteří  z  ang-
lických  puritánů  se  počali  oddělovat
od svých  sborů  a  zakládat  nové
samostatné  sbory.  Jejich  počínání  bylo
považováno  za  protistátní  a  byli  proto
všelijak  pronásledováni.  K  těmto  lidem
Helwys brzy našel  cestu, spojil  se s nimi
vlivem  svého  přítele  Johna  Smytha,
profesora  a  kazatele  v  městě  Lincoln.
Smyth  totiž  požadoval  velmi  radikální
reformy v anglikánské církvi, neuspěl však.
To  ho  nakonec  dovedlo  do  řad  oněch
separatistů,  jejichž  se  stal  kazatelem.
Do jeho sboru přistoupil také i Helwys.

Bratrstvo  onoho  sboru  vyhlásilo  jakousi
smlouvu,  ve  které  prohlašují,  že  oni  „…
jako Boží svobodní lidé se spojili ve sbor,
v obecenství  evangelia,  aby  kráčeli
ve všem Boží cestou, ať to stojí cokoliv…‟
Velice  brzy  museli  platit  část  té  ceny.
Hrozba vězením je vyhnala do Holandska.
Spolu  s  nimi  šel  Smyth  i  Helwys.
V Holandsku  v  domě  amsterodamského
pekaře  nalezli  místo,  kde  mohli  podle
svého  svědomí  svobodně  sloužit  Bohu.
Navázali  spojení  s Mennonity,  duchovními
pokračovateli  Anabaptistů,  a  došli
přesvědčení,  že  pravý  křesťanský  křest
podle  učení  a  praxe  Nového  zákona  je
křest věřících na osobní vyznání víry.

A tak roku 1609 formálně rozpustili  sbor,
byli pokřtěni a založili první novodobý bap-
tistický  sbor.  John  Smyth  pak  usiloval

o spojení  tohoto  sboru  se  sbory
mennonitskými,  čehož  také  i  dosáhl.
Tomáš  Helwys  se  roku  1612  vrátil
do Londýna a založil  tam sbor.  Za  svého
pobytu  v  Amsterodamu  napsal  Helwys
řadu  traktátů  a  také  knihu,  žádající
naprostou  náboženskou  svobodu.  Jejím
obsahem  je,  že  královi  poddaní  jsou
zotročeni hierarchií, arcibiskupy a biskupy
anglikánské církve. Ti si osobují moc nad 
životy  a  smrtí  poddaných  a  nutí  je,  aby
přijali jejich učení. – „Nechť král odstraní
jejich dočasnou moc nad lidmi a dovolí jim
užívat  toliko  dvoustranného  meče  Božího
slova a meče Ducha svatého.‟

Ba ani  král,  který je jen smrtelný člověk
a ne  Bůh,  nemá  moci  nad  nesmrtelnými
dušemi  svých  poddaných,  aby  určoval
zákony  a  nařízení  pro  jejich  víru  a
dosazoval  duchovní  panství  nad  nimi.
Požadavek  náboženské  svobody  je
vyjádřen  slovy:„Náboženství  každého
člověka je záležitostí Boha a jeho samého.
Král za ně neodpovídá, není ani soudcem
mezi  Bohem  a  člověkem.  Ať  je  člověk
heretik, kacíř, Turek nebo Žid nebo cokoliv
jiného,  nenáleží  žádné  pozemské  moci
trestati ho z toho.‟

Nepřekvapuje, že Tomáš Helwys byl velmi
brzo zatčen a uvězněn. Pravděpodobně ze-
mřel ve vězení ještě týž rok, roku 1612.
Avšak  jeho  následovníci,  kazatelé  téhož
sboru  nepřestali  bojovat  za  svobodu.
Leonard  Busher  napsal  roku  1614
„Náboženský mír‟. John Murton roku 1615
„Zodpovězené  námitky‟  a  roku  1620
„Pokornou  žádost‟.  Druhou  knihu  napsal
Murton ve vězení mlékem na kusech papí-
ru,  které  užíval  jako  zátky  k  láhvím
od mléka.

Nejdůležitější  na  boji  T.  Helwyse  je,  že
požadoval svobodu víry ne jen pro sebe a
pro své spolubratry, ale pro všechny lidi,
také pro nekřesťany a kacíře. Věřil, že ta-
ková  svoboda  patří  k  samotné  podstatě
pravého náboženství. Ve věcech víry nesmí
být jeden povýšen nad druhého, nebo stát
či církev používat násilí a donucování. Ne-
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ochvějně  vyznával  zásadu,  že  víra  je
osobní obecenství s Bohem, že o ní může
rozhodovat,  odmítat  ji  či  přijmout  toliko
jednotlivec, nemůže to za něj činit ani ro-

dina,  ani  „duchovní  autorita‟,  ani  církev
či stát.

Stanislav Švec, Kostnické jiskry 1962

Modlitební předměty 
• za nemocné, 
• za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
• za staršovstvo a jejich službu,
• za br. kazatele a jeho službu,
• za mládež a její vedení,

• za nedělní besídku,
• za Klub dobré naděje,
• za celou BJB, 
• za všechny sborové složky,
• za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.

Narozeniny a výročí
Urbánek Alois 4. leden 
Macková Žofie 6. leden 
Hrůza Rudolf 9. leden   
Eliášová Ráchel 10. leden   
Sauer Ferdinand 13. leden  
Hrůzová Sofie 14. leden  
Urbánková Alžběta 16. leden  
Kovařík František 21. leden 
Hrůza Alois 22. leden
Kvasnička Jan 24. leden
Sauer Alois (Reginy) 24. leden
Eliáš Daniel 26. leden
Sauerová Anna 27. leden 
Fikrle Miloslav 30. leden 

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.
Barevné zvýraznění znamená výročí

Sborová oznámení
4.1. – 11. 1. Alianční týden modliteb
24.1. Ekumenické modlitební setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů,
        17:00, evangelická fara

Program na prosinec 2014 
Pátek    2. leden 2015 18:00 Modlitební chvíle (kancelář)
Pátek    2. leden 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík
Sobota 3. leden 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  4. leden 2015 9:00 Alianční modlitební týden Modlitební: ses. Marie Jelínková

Kázání: br. David Sláma
Neděle 4. leden 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. David Sláma
Neděle 4. leden 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Pondělí 5. leden 2015 18:00 Alianční modlitební týden Služba: br. Alois Sauer
Úterý 6. leden 2015 18:00 Alianční modlitební týden Služba: br. Václav Černík
Středa 7. leden 2015 18:00 Alianční modlitební týden Služba: br. David Sláma
Čtvrtek 8. leden 2015 18:00 Alianční modlitební týden Služba: br. David Sláma
Pátek 9. leden 2015 19:00 Alianční modlitební týden Služba: br. Gothard Novák
Sobota 10. leden 2015 18:00 Alianční modlitební týden Služba: mládež 
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Neděle 11. leden 2015 9:00 Alianční modlitební týden Modlitební: br. Daniel Táborský
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 11. leden 2015 16:00 Nedělní shromáždění Služba: br. David Sláma
Neděle 11. leden 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 11. leden 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Středa 14. leden 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 15. leden 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   16. leden 2015 16:30 Dorost
Pátek  16. leden 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  16. leden 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 17. leden 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle  18. leden 2015 9:00 Nedělní shromáždění Slovo k dětem: ses. Lucie Růžičková

Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Alois Sauer

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 18. leden 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Alois Sauer
Neděle 18. leden 2015 16:00 Klub nedělní besídky

Středa 21. leden 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 22. leden 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   23. leden 2015 16:30 Dorost
Pátek  23. leden 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  23. leden 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 24. leden 2015 18:00 Setkání mládeže
Neděle 25. leden 2015 9:00 Nedělní shromáždění Modlitební: ses. Nikola Boháčková

 Kázání: br. David Sláma
Neděle 25. leden 2015 16:00 Nedělní shromáždění Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 25. leden 2015 16:00 Klub nedělní besídky
Neděle 25. leden 2015 15:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 28. leden 2015 16:30 Skupinka sester
17:00 Dětský misijní klub

Čtvrtek 29. leden 2015 15:00 Pampelišky: Klub pro maminky s malými dětmi
Pátek   30. leden 2015 16:30 Dorost
Pátek  30. leden 2015 18:00 Modlitební chvíle 
Pátek  30. leden 2015 19:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma
Sobota 31. leden 2015 18:00 Setkání mládeže

Náš sbor na internetu 
Sborové web. stránky: http://cheb.baptistcz.org/
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9 hodin a v 16
hodin: http://cheb.baptistcz.org/ odkaz Bohoslužby

OnLine  Přímý přenos bohoslužby→
Záznamy bohoslužeb:
http://podcastcheb.baptistcz.org/

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu
Libušina 4
350 02 Cheb
Telefon do kanceláře: 354 431 692
Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org
Kazatel: Mgr. David Sláma
Mobil kazatele: 737 678 166 
E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz

íslo ú tu: Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: Jitka Hlaváčová, David Sláma, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 100 výtisků zpravidla poslední
neděli  v  měsíci  na  další  měsíc.  Toto  číslo  vyšlo  4.  1.  2015.  Příspěvky  zasílejte  na  e-mailovou  adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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