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MIZHOUNG MIAO
»Ìna (obdobÌ Rud˝ch gard, 1966ñ1969)
ÑZ¯ekni se svÈ vÌry!ì k¯iËel policejnÌ d˘stojnÌk a buöil pÏstÌ
do stolu.
Miao tiöe odpovÏdÏl: ÑJeûÌö je Spasitelem mÈho ûivota.
V·ö rozkaz nemohu uposlechnout.
Jen sedm t˝dn˘ po svÈm obr·cenÌ od atheismu se Mizhong Miao stal kazatelem evangelia. To je vöak obecn˝m
zjevem v ËÌnskÈ podzemnÌ cÌrkvi. Od tamnÌch vÏ¯ÌcÌch se
neoËek·v· studium teologie, ale zaËÌnajÌ tak, ûe vypr·vÏjÌ
o svÈ zkuöenosti s JeûÌöem.
Miao byl zatËen za to, co policie oznaËila jako Ñjed imperialismuì. Ale i kdyû ho ztloukli, k·zat nep¯estal. Dokonce
i v okamûiku, kdy byl ml·cen, ho naplÚovala nadp¯irozen·
radost. CÌtil p¯Ìtomnost Ducha svatÈho a komunist˘m se nepoda¯ilo nalÈzt zp˘sob, jak ho p¯inutit JeûÌöe zap¯Ìt. Byl
odsouzen za svÈ k·z·nÌ do pracovnÌho t·bora na pÏt let
a pozdÏji na dalöÌch deset let.
Jeho manûelka se jiû vzdala jakÈkoli nadÏje, ûe by ho jeötÏ nÏkdy uvidÏla a dala se s nÌm rozvÈst. Kdyû se to dovÏdÏl,
byl nesmÌrnÏ smutn˝. Ale pak si vzpomnÏl na slova éalmu
73,75: ÑKoho bych mÏl na nebesÌch? A na zemi v nikom kromÏ tebe nem·m zalÌbenÌ.ì V tÈ dobÏ Miao sloûil na tato slova
oslavnou pÌseÚ, kterou si zpÌval a kter· mu dod·vala sÌlu.
Miao pokraËoval v k·z·nÌ sv˝m spoluvÏzÚ˘m. Pak p¯iöla hrozn· zima a navÌc se vÏzenÌm p¯ehnala epidemie. Z 1 300
vÏzÚ˘ jich 1 050 zem¯elo. RovnÏû Miao byl jiû prohl·öen za
mrtvÈho a odvezen do m·rnice. Jeho duch vöak byl ûiv˝.
V m·rnici, obklopen mrtvolami, uvidÏl n·hle p¯i modlitbÏ
andÏla, odÏnÈho v bÌlÈm rouchu, jehoû tv·¯ z·¯ila BoûÌ sl·vou. AndÏl na nÏho dechl a Miao cÌtil, jak jeho nemoc okamûitÏ ustoupila a nabyl opÏt sÌly. Poklekl, dÏkoval Bohu
a pak odeöel z m·rnice.
Kdyû ho uvidÏl vÏzeÚsk˝ lÈka¯, jak proch·zÌ kolem nÏho,
vyk¯ikl hr˘zou. DomnÌval se, ûe Miao je duch, stejnÏ jako si
to mysleli uËednÌci, kdyû se jim zjevil vzk¯Ìöen˝ JeûÌö. Ale
Miao mu ¯ekl: ÑNeboj se, j· jsem Mizhoung Miao. B˘h mi navr·til zdravÌ.ì LÈka¯ poklekl a ¯ekl: ÑTv˘j B˘h je skuteËn˝.ì
Po patn·cti letech byl Miao propuötÏn z vÏzenÌ a pokraËoval v tajnÈ pr·ci pro podzemnÌ cÌrkev dalöÌch osmn·ct let.
P¯i svÈm propuötÏnÌ ¯ekl ˙¯ednÌk˘m: ÑUtrpenÌ rozhodnÏ mou
vÌru neumenöilo, ale pouze zintenzivnilo m˘j vztah k JeûÌöi.ì

4

2002

Pamatujte na vÏznÏ,
jako byste byli
uvÏznÏni s nimi;
na ty, kte¯Ì jsou
tr·peni, jako ti,
kte¯Ì jsou sami
takÈ v tÏle.
éIDŸM 13,3

NAKLADATELSTVÕ STEFANOS NABÕZÕ:
Mike Fearon, MARTIN LUTHER
Uplynulo zhruba sto let od up·lenÌ ËeskÈho reform·tora Mistra Jana
Husa, kdyû mlad˝ mnich Martin Luther p¯ibil sv˝ch slavn˝ch devades·t pÏt tezÌ na dve¯e hradnÌho kostela ve Vitemberku. Jeho smÏl˝ Ëin
zaûehl ohnÏ reformace na mnoha mÌstech Evropy. Ale tento muû, kter˝
houûevnatÏ kritizoval korupci v cÌrkvi, prohlaöoval, ûe vÌra v Krista je
tou jedinou vÏcÌ na kterÈ z·leûÌ a ve¯ejnÏ se zastal zapovÏzen˝ch myölenek Husov˝ch, nebyl ani udatn˝ ani siln˝. Pouze B˘h mu pomohl p¯emoci strachy a
tÌsnÏ, kterÈ ho od maliËka svÌraly a dodal mu odvahy postavit se vlada¯i svatÈ ¯Ìöe ¯ÌmskÈ.
Luther˘v proces i jeho odsouzenÌ za heretika na snÏmu ve Wormsu, jeho ˙tÏk na hrad
Wartburg, jeho p¯eklad NovÈho Z·kona do nÏmËiny i jeho v˘dËÌ postavenÌ v novÈm reformaËnÌm hnutÌ se staly legend·rnÌmi. Kniha je beletrizovanou biografiÌ proslulÈho reform·tora, kter˝ je vöeobecnÏ povaûov·n za jednu z klÌËov˝ch postav v historii z·padnÌ
civilizace i k¯esùanstvÌ v˘bec.
V·zan· broûura, 12◊19 cm, 112 stran, cena 155 KË
ï Rasooli & Allan ñ LÈka¯ z Kurdist·nu
P¯ÌbÏh o obr·cenÌ muslimskÈho mullaha.
A5, 134 stran, cena 67 KË.
ï Tom White ñ Akce Kuba
Po sedmn·cti mÏsÌcÌch vÏzenÌ na KubÏ vypr·vÌ autor vzruöujÌcÌ p¯ÌbÏh cÌrkve trpÌcÌ za
Ñt¯tinovou oponouì.
A6, 230 stran, cena 73 KË.
ï Alois Adlof ñ VzpomÌnky z dÏtstvÌ
Na svÈ dÏtstvÌ vzpomÌn· v˝znamn˝ evangelick˝ kazatel a b·snÌk duchovnÌch pÌsnÌ p¯elomu stoletÌ.
V·zan·, 12◊18 cm, 96 stran, 89 KË.
ï Richard Wurmbrand ñ VÌtÏzn· vÌra
InspirujÌcÌ ËtenÌ na tÈma k¯esùanskÈ vÌry
a svÏdectvÌ.
12◊18 cm, 176 stran, cena 89 KË.
ï Ken Anderson ñ SmÏl˝ jako ber·nek
éivotnÌ p¯ÌbÏh zn·mÈho ËÌnskÈho k¯esùanskÈho disidenta.
A6, 170 stran, v·z. 127 KË.
ï Pavel Rejchrt ñ Dvan·ct k·z·nÌ
SbÌrka k·z·nÌ ËeskÈho malÌ¯e, b·snÌka a liter·ta z poslednÌch deseti let, ve kter˝ch se
autor zam˝ölÌ nad duchovnÌ situacÌ souËasnÈho k¯esùanstva i spoleËnosti.
V·z. broûura, 14◊19 cm, 96 stran, 137 KË.

ï John Bunyan ñ Milost p¯ehojn·
DuchovnÌ autobiografie Johna Bunyana.
11,5◊17,5 cm, 192 stran, cena 147 KË.
ï John R. Weinlick ñ HrabÏ Zinzendorf
éivotnÌ p¯ÌbÏh hrabÏte Mikul·öe LudvÌka
Zinzendorfa, nejv˝znamnÏjöÌho p¯edstavitele ObnovenÈ Jednoty bratrskÈ.
V·zan· broûura, 12◊19 cm, 232 stran,
cena 165 KË.
ï Hermann Hartfeld ñ VÌra navzdory KGB
AutentickÈ vypr·vÏnÌ o pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ v SovÏtskÈm svazu v öedes·t˝ch letech.
12◊19 cm, 304 stran, cena 167 KË.
ï Richard Wurmbrand ñ
Kristus na ûidovskÈ cestÏ
Autor ñ s·m ûidovskÈho p˘vodu ñ uvaûuje
na ûidovskÈ tÈma.
12◊18 cm, 248 stran, 165 KË.
ï Sam Wellman ñ William Carey
Kniha o ûivotÏ anglickÈho mision·¯e v Indii.
V·zan· broûura, 12◊19 cm, 160 stran,
cena 157 KË.
ï Milena Kolmanov· ñ Kruh z maliËk˝ch
PovÌdky evangelickÈ spisovatelky z prost¯edÌ
lyrickÈ jihoËeskÈ krajiny z obdobÌ v·leËn˝ch
a pov·leËn˝ch let.
V·zan·, 11,5◊17,5 cm, 160 stran, 137 KË

Vöechny nabÌzenÈ tituly si m˘ûete objednat na naöÌ adrese, uvedenÈ na zadnÌ stranÏ ob·lky.
PoötovnÈ ani balnÈ ne˙Ëtujeme.

11. z·¯Ì ñ Pohled
z p¯ednÌch liniÌ
pron·sledovanÈ
cÌrkve

Richard Wurmbrand
napsalÖ
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NOVINÁŘI AGENTURY
C O M PA S S V Y P R ÁV Ě J Í
O TOM, JAK TRAGÉDIE
OVLIVNILA JEJICH ŽIVOT
A PRÁCI
ZDÁ SE MI, ŽE TO BYLO
VČERA
Jeff Taylor – vydavatel
LOS ANGELES – 11. září: o rok
později?
Zdá se mi, jako by to bylo včera,
když jsem doma v Kalifornii vstával
a vtom mi zavolal bratr: „Zapni si
televizi!“
„Proč?“
„Prostě si ji zapni a pak mi zavo−
lej zpátky.“
Když jsem sledoval průběh tra−
gických události, přišel mi na mysl
novozákonní verš z Jakuba 4,14 –
„…nevíte, co bude zítra.“
Jako většina Američanů jsem nej−
prve nemohl odtrhnout oči od obra−
zovky a uvěřit tomu, co vidím. Poz−
ději toho dne jsem začal přemýšlet
o tom, jak ovlivní teroristický útok
pronásledované křesťany po celém
světě a také jak ovlivní reportáže
Compass Direct o situaci pronásle−
dovaných křesťanů.
Později přišly zprávy o útocích na
křesťany v Pákistánu, Indonésii a
v Nigérii, které byly údajně odvetou
za to, že Spojené státy bombardo−
valy Afghánistán a hledaly Usámu
bin Ladina. Zdálo se, že se můj po−
čáteční strach z růstu pronásle−
dování proměňuje ve skutečnost.
Týdny, které následovaly po
11. září, vidím už téměř jen jako
v mlze. Citové utrpení, které zasáh−
lo tolik mých amerických přátel, za−
čalo postupně ustupovat a já jsem
byl povzbuzen skutečností, že se lidé

ÑHerodesÖ dal pobÌti v BetlÈmÏ i v celÈm
jeho okolÌ vöechny chlapceÖì
( M AT OU ä 2 , 1 6 )

DrazÌ brat¯i a sestry,
P¯ÌbÏhy muËednÌk˘ nejsou ani novÈ ani starÈ, ale jsou nadËasovÈ. Proto nikdy nep¯estanou k¯esùany inspirovat.
V roce 1989 odeöla australsk· evangelistka
Jackie Hemilov· na FilipÌny, aby v tamnÌch
vÏzenÌch öÌ¯ila evangelium.
Kdyû tam se sv˝m t˝mem pob˝vala, komunistiËtÌ vÏzni spolu s ostatnÌmi p¯emohli dozorce, odebrali jim zbranÏ a munici a uprchli
z vÏzenÌ.
Vzbou¯enci vzali Jackie a jejÌ t˝m jako rukojmÌ. Jackie byla jeötÏ s jednou dalöÌ dÌvkou opakovanÏ zn·silÚov·na. V n·slednÈm
boji mezi dozorci a povstalci byla ona i dalöÌ
ËlenovÈ jejÌho t˝mu zabiti, kdyû se spoleËnÏ
modlili za obÏ bojujÌcÌ strany.
Ti, kte¯Ì p¯eûili, vypr·vÏli v˝jimeËnÈ svÏdectvÌ o duchovnÌ l·sce. Dokonce i ve chvÌli,
kdy ji ˙nosci zn·silÚovali, modlila se za nÏ
Jackie k Bohu.
I j· zn·m osobnÏ vÏ¯ÌcÌ, kte¯Ì se nikoli potom nebo p¯ed, ale bÏhem muËenÌ modlili za
svÈ tr˝znitele. Jackie je snad jeötÏ p¯edËila.
1

Je jen m·lo tÏch, kte¯Ì dok·ûÌ sdÌlet bolest
ostatnÌch, jako by byla jejich vlastnÌ ñ pr·vÏ
tak jako JeûÌö, kter˝ je re·lnÏ ûÌzniv˝ a hladov˝, kdyû ûÌznÌ a hladovÌ ostatnÌ (Matouö,
25. kap.) ñ a kte¯Ì si dok·ûÌ p¯edstavit, co
Jackie proûÌvala ve svÈm srdci. ZatÌmco trpÏla bolest fyzickÈho n·silÌ a muka sexu·lnÌho
zneuûÌv·nÌ, dok·zala cÌtit l·sku ke sv˝m tr˝znitel˘m.
Jackie mÏla jiû d¯Ìve vidÏnÌ svÈho budoucÌho muËednictvÌ, kter˝m mÏla se sv˝mi p¯·teli projÌt.

více zaměřují na modlitby a duchov−
ní věci, přinejmenším pokud bychom
zájem měřili návštěvností sborů a
přednášek s náboženskými tématy.
Přestože mnohé změny trvaly jen
krátce, přijal jsem z nich povzbuzení.
Pro pronásledovanou církev se
toho však změnilo jen málo. Miliony
lidí po celém světě stále trpí jen
proto, že jsou křesťané, a mají jen
malou naději, že kdy budou moci
praktikovat svou víru svobodně.
Jejich pronásledovatelé možná
mají nějaké „nové“ důvody, kterými
ospravedlňují bití, věznění a dokon−
ce zabíjení těch, kteří nesou Kristo−
vo jméno, ale k tomu by došlo i tak.
Lidé se mne často ptají: „Jak mů−
žeš zůstat psychicky zdravý, když
téměř denně píšeš zprávy o bez−
práví, diskriminaci a pronásledo−
vání?“ Obvykle odpovídám, že je to
ze dvou důvodů.
Za prvé, občas se mi podaří tro−
chu změnit život pronásledovaných
křesťanů.
Za druhé, mám jedny z nejlep−
ších spolupracovníků, jaké by si šéf−
redaktor mohl přát. Jejich profesio−
nalita a duchovní zralost mi přináší
neustálé občerstvení.
Naše vedoucí kanceláře pro Blíz−
ký východ, Barbara Baker, žije více
než 20 let v muslimském světě, ze
kterého také přináší zprávy. O tom,
že má pověst novinářky přinášející
přesné a úplné informace, není po−
chyb. Alex Buchan, náš vedoucí
kanceláře pro Asii, je uznávaným
odborníkem na Asii a jedním z nej−
zkušenějších a nejbystřejších dopi−
sovatelů. David Miller, náš nový vý−
konný ředitel, pracuje v Latinské
Americe jako misionář a novinář více
než dvě desetiletí. Jeho oddanost
pronásledované církvi a vynikající
komunikační schopnosti jsou patr−
né ve všem, co napíše.
Proto bych byl rád, kdyby vám
tito tři lidé také řekli něco o tom, jak
události z 11. září změnily jejich ži−
vot a práci.

V L¡SCE ZAJÕT Aé DO KRAJNOSTI

ProË tam ale vlastnÏ öla? Po jejÌ smrti byla
ona i jejÌ denominace kritizov·na v˝znamn˝mi evangelik·lnÌmi p¯edstaviteli, ûe se pustila do tak nebezpeËnÈho podniku.
Tato kritika byla rozumn· a vyv·ûen·, zatÌmco Jackie zaöla kv˘li l·sce ke Kristu do
krajnosti. VÏdÏla dob¯e, co by se jÌ mohlo
p¯ihodit v doupÏti rozzu¯en˝ch komunist˘
a krimin·lnÌch vÏzÚ˘.
Normou pro k¯esùanstvÌ by mÏla b˝t krajnÌ ¯eöenÌ. KaûdodennÏ vidÌme v televiznÌch
zpr·v·ch, ûe h¯Ìch je nadmÌru h¯Ìön˝m. Lze
jej porazit pouze nadmÏrnou l·skou, nadÏjÌ,
radostÌ a sebeobÏtov·nÌm.
B˘h s·m sebe ned·v· jen v nÏjakÈ mÌ¯e,
ale je naöÌ p¯ehojnou odmÏnou (Genesis 17,6);
ËinÌ n·s neobyËejnÏ plodn˝mi (Genesis 17,6);
je pln˝ slitov·nÌ (Exodus 34,6); udÏlal zd·nlivÏ tu nejnerozumnÏjöÌ vÏc, kdyû poslal svÈho Syna, aby za n·s zem¯el.
NEJZAZäÕ »¡ST NEBE

Kdyby Jackie a jejÌ skupina konzultovali svou
v˝pravu s jin˝mi, vöichni misijnÌ ¯editelÈ by
jim ¯ekli: ÑNaöÌ politikou je stahovat z nebezpeËn˝ch mÌst vöechny mision·¯e.ì P¯ed dvÏma tisÌci lety nebyl Izrael dobr˝m mÌstem k vysl·nÌ Krista. Bylo by moud¯ejöÌ poËkat a
vyslat ho do modernÌ demokratickÈ zemÏ, kde
by nemohl b˝t uk¯iûov·n.
Avöak B˘h nenÌ ani chytr˝m teologem ani
2

opatrn˝m biskupem. Dal svÈmu Synu vytrpÏt to nejhoröÌ, aby p¯ivedl ty nejhoröÌ na
vÏËnosti na nejlepöÌ mÌsto.
Ti, kte¯Ì jsou jako Jackie, sdÌlejÌ tuto l·sku a s radostÌ d·vajÌ svÈ ûivoty i kdyû musejÌ
strpÏt nejhoröÌ druh potupy Ëi smrti.
Nejsme jistÏ vöichni povol·ni k tak v˝jimeËnÈ obÏti, ale podobnÈ p¯Ìklady n·s inspirujÌ
a p¯ipravujÌ p¯in·öet svÈ malÈ obÏti pro svatou vÏc.
Jednoho dne budou andÏlÈ shromaûÔovat
vöechny BoûÌ vyvolenÈ, nÏkterÈ z nejvzd·lenÏjöÌch konËin zemÏ (mision·¯e a jejich houfeËky z divok˝ch kmen˘ v dûungli) aû k nejzazöÌm konËin·m nebe (Marek 13,27).
Tato JeûÌöova slova mohou b˝t nar·ûkou
na to, ûe nÏkte¯Ì, kte¯Ì dos·hnou nebe, nebudou spokojeni jen s hol˝m faktem tam b˝t.
VÏdÌ, ûe existuje nÏco lepöÌho: nebesa nebes
(2. Kr·lovsk· 2,6). To jsou ÑextrÈmistÈì, kte¯Ì
jdou aû k vrchol˘m nebes ñ nikdo nezn· cenu
takovÈ n·mahy ñ aby tam hledali mÌsto, kde
by mohli Bohu jeötÏ lÈpe slouûit.
Lidi jako je Jackie musÌme chovat v n·leûitÈ
˙ctÏ a pamatovat na nÏ, kdyû se rozhodujeme v situacÌch vlastnÌho ûivota: ûe se nesmÌme spokojit s niËÌm menöÌm, neû je dosahov·nÌ duchovnÌch v˝öin nebes.

VÍCE POTÍŽÍ SE
Z P R AV O D A J S T V Í M
Barbara Baker – vedoucí kanceláře
pro Blízký východ
ISTANBUL – Jako americká repor−
térka, která žije a pracuje v pře−
vážně muslimském světě na Blíz−
kém východě, v severní Africe a ve
střední Asii, mohu jen stěží přehléd−
nout praktický dopad 11. září na mou
práci.
Když jdu v pákistánském Péšá−
varu po ulici, nemohu už jen tak
sama naskočit do rikši či zmizet na
několik dní v arabském hlavním měs−
tě. Když připravujete zprávy, musíte
vypátrat hlavní novinky, setkávat se
s místními novináři a společenskými
představiteli nebo mít objektivní cit
pro to, co se zde děje. Nyní, pokud
se nechci brzy stát kandidátkou na
mučednici, jsou impulzivní sólo−akce
nejen hloupé, ale také nefér vůči
lidem, o kterých se snažím psát.
Je pochopitelné, že místní křes−
ťané a mé sekulární kontakty mají
obavy nejen o mou, ale také o svou
vlastní bezpečnost. Jistě je dnes více
než kdy předtím potřeba zpráv, kte−
ré se týkají mé branže: náboženské
svobody. Ale má smysl riskovat, že
zatímco se budou mí kontaktní pra−
covníci snažit pomoci mi vypátrat
detaily, jen zbytečně upozorním
místní fanatiky? Trávím s nimi na−
nejvýš několik dní, ale oni by pozdě−
ji mohli čelit verbální či fyzické odvetě
jen za to, že se mnou spolupracovali.
A tak jsem byla opakovaně nucena
omezit své kontakty a omezit hloub−
kové pátrání, do kterého bych se za
normálních okolností pustila.
Co se týče zpráv, mám spíš mož−
nost navštívit prostý domek z vep−
řovic, ve kterém žije obrácený
křesťan, jenž se léčí na následky
střelných ran, které jej téměř zabily.
Když k němu přijdu, dozvím se o
něm a o jeho rodině spoustu věcí,
které zcela změní můj pohled na ži−
vot. Ačkoli mám na sobě nenápad−

»ÕNäTÕ HRDINOV… VÕRY

V ËÌnsk˝ch dom·cÌch cÌrkvÌch nehraje jiû teologie tÈmÏ¯ û·dnou roli. Nikdo o nÌ tak¯ka
nic nevÌ, a to dokonce ani pasto¯i, kte¯Ì jsou
vÏtöinou nevzdÏlanÌ a velmi mladÌ.
Kristovo vyuËov·nÌ l·sky je v tÏchto spoleËenstvÌch n·zornÏ ilustrov·no p¯ÌbÏhy o sebezap¯enÌ vyznavaË˘ a muËednÌk˘.
Zde je jeden z p¯ÌbÏh˘, kter˝ je v tÈto souvislosti Ëasto zmiÚov·n:
Rev. Fang-Cheng je ve vÏzenÌ. Byl muËen,
ale svÈ bratry nezradil.
Jednoho dne byl znovu p¯iveden p¯ed vyöet¯ujÌcÌho d˘stojnÌka. V koutku mÌstnosti
uvidÏl hromadu hadr˘ a slyöel chrastÏnÌ ¯etÏz˘. Kdyû se podÌval pozornÏji, poznal, ûe
tam drûÌ jeho matku. Na rozdÌl od chvÌle, kdy
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ji vidÏl naposledy, mÏla nynÌ ˙plnÏ bÌlÈ vlasy.
V obliËeji byla popelavÏ bled·. Pochopil, ûe
i ona proöla hrozn˝m zach·zenÌm.
Komunistick˝ vyöet¯ovatel se zeptal Chenga: ÑSlyöel jsem, ûe vy k¯esùanÈ m·te deset
p¯ik·z·nÌ, kter· v·m pr˝ vydal B˘h, a m·te
je usilovnÏ zachov·vat. R·d bych se s nimi
sezn·mil. Byl byste tak laskav˝ a vyjmenoval
mi je?ì
I kdyû byl Cheng v hroznÈm duöevnÌm sev¯enÌ, chtÏl vyuûÌt p¯Ìleûitosti a obezn·mit
Maova uËednÌka s BoûÌm z·konem. ZaËal vyjmenov·vat BoûÌ p¯ik·z·nÌ, aû doöel k Ñcti
otce svÈho i matku svouì. V tomto okamûiku
byl p¯eruöen.
Komunista mu ¯ekl: ÑChengu, p¯eji si d·t
v·m p¯Ìleûitost uctÌt svou matku. Zde je, trpÌcÌ
a v okovech. ÿeknÏte n·m, co vÌte o sv˝ch
spoluvÏ¯ÌcÌch a j· v·m slibuji, ûe jeötÏ dnes
veËer budete vy i se svou matkou na svobodÏ.
Budete se moci o nÌ starat a tak ji n·leûitÏ
uctÌt. Dokaûte mi nynÌ, ûe skuteËnÏ vÏ¯Ìte
v Boha a p¯ejete si zachov·vat jeho p¯ik·z·nÌ.ì
Nebylo to snadnÈ rozhodov·nÌ. Cheng se
obr·til k matce a ¯ekl: ÑMami, co m·m udÏlat?ì
Matka odpovÏdÏla: ÑOd maliËka jsem tÏ
uËila l·sce ke Kristu a jeho svatÈ cÌrkvi.
Nemysli na m· utrpenÌ. Usiluj z˘stat vÏrn˝
svÈmu Spasiteli a jeho nejmenöÌm brat¯Ìm.
Pokud zradÌö, nebudeö jiû vÌce m˝m synem.
Bylo to naposled, co Cheng svou matku vidÏl. S nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ zem¯ela n·sledkem krutÈho muËenÌ.
éijeme za rozdÌln˝ch okolnostÌ a nenÌ p¯Ìliö pravdÏpodobnÈ, ûe bychom v nejbliûöÌ dobÏ
byli kv˘li vÌ¯e uvÏznÏni a proöli podobnou
zkouökou. M˘ûeme vöak prok·zat tutÈû kvalitu odvahy a vÌry i v naöÌ osobnÌ situaci. M˘ûeme pamatovat na ty, kte¯Ì jsou v okovech,
jako bychom trpÏli ve vÏzenÌ s nimi (éid˘m
13,3).
Nikdy nezapomeÚte na to Ñjako kdybyì.
MusÌme nÏco vÌc, neû si jen vÏ¯ÌcÌ v poutech
p¯ipomÌnat, a sami ûÌt v pohodlÌ.

né místní oblečení, na první pohled
se na mne dívá celá ulice, ne−li celé
město, jako na bílou ženu ze Zápa−
du a lidé se stále nepřestávají ptát.
Proto se s ním raději domluvím na
interview někde na míle daleko vzdá−
leném neutrálním místě, abych ne−
ohrozila jeho bezpečí a neupozor−
nila na jeho citlivé spojení se sítí
souvěrců.
V mé zpravodajské kanceláři je
nyní také těžší získat od hrstky křes−
ťanů, kteří žijí v muslimském světě,
přesné zprávy, fakta a upřímné ko−
mentáře. Více než kdy předtím se
na ně okolí dívá jako na menšinu,
která má spojení na politický a vo−
jenský Západ – jen proto, že to jsou
křesťané.
A tak už nezvedají telefony a ne−
posílají e−maily s podrobnostmi, aniž
by předtím dobře zvážili následky
toho, že mi pošlou své tipy. Kvůli
důslednému technologickému do−
hledu, který doprovází boj proti te−
rorismu, jsou životy obyčejných
obyvatel tohoto regionu překvapivě
podrobně monitorovány. Křesťané
mají nevýhodu, že je fanatické islám−
ské skupiny možná sledují ve stej−
ném rozsahu jako vládní bezpeč−
nostní úředníci.
Jen málo z mých pravidelných
zdrojů chce nyní na dálku poskyto−
vat tipy, které by měly být zveřejně−
ny, natož se k nim veřejně vyjádřit.
V podstatě se dá říci, že musíme být
více tvořiví, pokud jde o bezpečnou
komunikaci, a stále více se kvůli
sdělování zpráv setkávat někde
mimo jejich dějiště.
Ale ať to dopadne jakkoli, bude−
me dále psát zprávy, aby křesťané
ve svobodném světě věděli, jak se
modlit a jak pomoci.
JAK NAJÍT ÚTĚCHU MEZI
P R O N Á S L E D O VA N Ý M I
Alex Buchan – vedoucí kanceláře
pro Asii
LONDÝN – Asi bych měl být svým
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způsobem vděčný, že události z
11. září přiměly hlavní sdělovací pro−
středky, aby si uvědomily skuteč−
nost a nebezpečí náboženského
násilí, tedy něco, na co se Com−
pass Direct snaží poukázat již roky.
Možná jsem se příliš nakazil fráze−
mi, které se pojí se „dnem, který
změnil svět“, ale protože se toho
změnilo jen málo, ztratil jsem iluze.
Po incidentu bylo poukázáno na pře−
trvávající problémy církve, státu
a politiky, ale tyto problémy nebyly
pojmenovány.
Má první deziluze byla výsledkem
rychle vytvořené intelektuální pola−
rizace. Při panelových diskusích
a interview jsem musel střílet na
dvou frontách. Jednou z nich bylo
posoudit tvrzení liberální elity, která
jednoduše říkala: „Vidíte, říkali jsme
vám, že náboženství je nebezpeč−
né.“ Na druhé straně jsem se vy−
jadřoval k oficiálnějším názorům vlá−
dy, která tvrdila: „To nebyla věc
náboženství, to udělali fanatici.“
A přesto zde byl jen malý rozdíl.
Byly zaujaty politické postoje a fak−
ta, jakkoli složitá, nebyla posuzová−
na v celé své nesrozumitelnosti. Lidé
měli jen malý zájem skutečně po−
chopit klíčovou otázku: Jak se ná−
boženský extrémista stane tero−
ristou?
Vzpomínám si na chladné setkání
s poradcem Tonyho Blaira. Tento
uznávaný expert na srovnávání ná−
boženských systémů mi řekl, že
islám je pokojné náboženství a že
teroristé z 11. září byli „heretičtí po−
matenci“. Podle mne je to značně
zevšeobecněné tvrzení, a tak jsem
ho informoval o některých podstat−
ných skutečnostech. Mladý muslim,
se kterým jsem se setkal v Indonésii,
mi to vysvětlil asi takto:
„Amerika útočí na Afghánistán
a Afghánci jsou mí muslimští bratři.
Amerika je křesťanská země, a proto
jde o svatou válku. Má zodpověd−
nost při džihádu je bránit muslimy
před útokem křesťanů. Protože ne−

HERODOVA VL¡DA NIKDY NESKON»ILA

Herodes odsoudil k smrti vöechny chlapeËky
v BetlÈmÏ, ale nebyl tam Herodes jen jedin˝.
Byli celkem Ëty¯i: Herodes Velik˝, kter˝ zabil
nemluvÚ·tka; Herodes Antipas, vl·dnoucÌ
v dobÏ JeûÌöovy smrti; Herodes Agrippa I.,
kter˝ nechal usmrtit apoötola Jakuba (Skutky 12); a Herodes Agrippa II., p¯ed kter˝m
se h·jil apoötol Pavel (Skutky 26).
éijeme v temnÈm svÏtÏ. Z hmoty naöeho
vesmÌru vidÌme jen asi 10 %; zbyl˝ch 90 % jiû
nem˘ûeme dalekohledy vidÏt a z˘st·v· tak
pro n·s v temnotÏ. O jeho existenci vÌme pouze z ˙Ëink˘ jeho gravitaËnÌ sÌly.
Zl˝ Ëas JeûÌöova narozenÌ byl naz˝v·n ÑËasy
Herodaì (Luk·ö 1,5). Avöak vÏ¯ÌcÌ zmÏnili
jmÈno historie. NynÌ je letopoËet poËÌt·n od
Kristova narozenÌ a naz˝v·n Ñk¯esùanskou
Èrouì. Nechù m· JeûÌö i z tohoto d˘vodu svÈ
rozhodujÌcÌ mÌsto v naöich ûivotech.
HERODOV… VRAéDÕ I NAD¡LE

V Kambodûi zavraûdila Pol Potova komunistick· vl·da nejmÈnÏ jeden milion nevinn˝ch
obyvatel (z celkovÈho poËtu pÏti milion˘),
a mezi nimi tak¯ka vöechny k¯esùany. Pak
zemi okupovali Vietnamci. Kdyû se st·hli,
ustanovila OSN koalici komunist˘ a antikomunist˘.
Star· politika tak opÏt dostala p¯Ìleûitost:
hledat s komunismem dohodu namÌsto jeho
zniËenÌ, v nadÏji, ûe tato divok· öelma m˘ûe
b˝t zkrocena. N·slednÏ kambodûötÌ komunistÈ dohodu poruöili a zaËali opÏt vraûdit.
V Peru lidÈ ûili ve velmi kr·tkÈ iluzi, ûe
zatËenÌm Guzmana, v˘dce teroristickÈ skupiny ÑSvÏtl· stezkaì, vezme tato organizace
zasvÈ. Ale bylo tomu jako v Izraeli, jeden
Herodes vyst¯Ìdal druhÈho. TeroristÈ si zvolili novÈho v˘dce, tentokr·t to byla ûena, a pokraËovali d·l v zabÌjenÌ. Herodias byla stejnÏ öpatn· jako Herodes.
V b˝valÈm SSSR zabÌjeli ¡zerbajdû·nci
ArmÈnce, GruzÌnci zabÌjeli Abchazy a Osety
a naopak. Avöak jakoby pouhÈ zabÌjenÌ samo
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nestaËilo. V nÏkter˝ch p¯Ìpadech n·silnÌci
u¯ezali mal˝m dÏtem uöi a jazyk. Herodovsk· dynastie vl·dne d·l.
Jsou vöak i malÌ HerodovÈ: brut·lnÌ partne¯i, rodiËe nebo dÏti. V USA je podle statistik 50 % manûelek a 25 % star˝ch rodiË˘ fyzicky t˝r·no a dalöÌ jsou verb·lnÏ Ëi finanËnÏ
zneuûÌv·ni.

mohu jet do Afghánistánu, je mou
povinností bojovat s křesťany zde,
a tak půjdu do vedlejší ulice a budu
kamenovat křesťany, kteří jdou na
nedělní bohoslužbu.“
Druhá deziluze přišla spolu s ne−
adekvátní politickou reakcí. Vzpo−
mínám na setkání s křesťanskými
vedoucími v říjnu v Indii. Byli velmi
rozezlení, protože se Spojené státy
opozdily s vydáním studie o ná−
boženské svobodě. „Je to pokrytec−
tví,“ řekl John Dayal, generální ta−
jemník Celoindické křesťanské rady.
„Vládu v této zemi (v Indii) vede
RSS – hinduistický Taliban, ale Spo−
jené státy nevydají studii, protože
se bojí, že si znepřátelí indické před−
stavitele. Zajímají se pouze o islám−
ský terorismus. Nesnaží se dooprav−
dy dosáhnout náboženské svobody.“
Posledním důvodem, proč jsem
přišel o iluze, byla západní církev.
Bylo zvláštní cestovat mezi západní
církví a pronásledovanou církví a
slyšet jejich rozdílné reakce na tuto
krizi. Zřídkakdy jsem slyšel na toto
téma na Západě efektivní kázání.
Kazatelé v podstatě říkali: „Jsme tak
šokováni,“ a pak uvedli nějaké citá−
ty z Bible. Ale v pronásledovaných
společenstvích si s tímto tématem
snadno poradili.
„Kdykoli se setkáte se zvěrstvem,
vždy si musíte položit čtyři otázky:
Za prvé: Kde byl Bůh? Za druhé: Co
tím Bůh mohl myslet? Za třetí: Jak
pozvu Boha, aby uprostřed toho vše−
ho jednal? Za čtvrté: Jak budu mít
víc Ježíše prostřednictvím tohohle
všeho?“ uvedl jeden čínský pastor.
Je to zvláštní, ale pokud jde o hrůz−
ný čin, ke kterému došlo 11. září,
našel jsem více duchovní útěchy
mezi těmi, pro které tato událost
znamenala méně.

N¡SLEDOV¡NÕ PÿÕKLADŸ SVAT›CH

M˘ûeme p¯ijmout sÌlu dokonce i pro ty nejobtÌûnÏjöÌ chvÌle, budeme-li se drûet p¯Ìkladu
naöich hrdinn˝ch p¯edch˘dc˘. Ti nepat¯Ì jen
minulosti. ObklopujÌ n·s jako oblak (éid˘m
12,1) a povzbuzujÌ n·s.
Za ¯ÌmskÈho cÌsa¯e Decia (4. stoletÌ) byl
mlad˝ k¯esùan jmÈnem Vincent nucen muËenÌm zap¯Ìt Krista. Decius mu ¯ekl: ÑZem¯eö
za hrozn˝ch bolestÌ.ì Vincent s nebesk˝m
˙smÏvem odpovÏdÏl: ÑNenÌ ËestnÏjöÌ smrti
nad smrt muËednickou. VidÌm nebe a tvÈ modly se mi hnusÌ.ì
Za tato slova jej muËili jeötÏ ukrutnÏji,
avöak on ¯ekl: ÑCÌsa¯i, dÏl·ö chybu. ZniËÌö
jen mÈ tÏlo, kterÈ musÌ stejnÏ zahynout. Ve
mnÏ vöak ûije jin˝ Vincent, nad kter˝m nem·ö û·dnou moc. Toho muËit nem˘ûeö.ì
Nakonec jej nahÈho hodili do kobky, jejÌû
podlaha byla pokryt· sklenÏn˝mi st¯epinami. Str·ûci, kte¯Ì jej pozorovali, pozdÏji uvedli, ûe leûel na tÈto podlaze jako by odpoËÌval
na kvÏtin·ch. Zem¯el s rozz·¯en˝m obliËejem,
jako kdyby vidÏl svatÈ, kte¯Ì jej p¯iöli vzÌt do
nebe.
UéÕVEJ SVAT… PÿEDSTAVIVOSTI

Vz·cn˝ dar ducha je svat· p¯edstavivost. Je
zmÌnÏna v hebrejskÈm textu proroka Abakuka 1,1.
Naöe misie zaËala na z·kladÏ takovÈ p¯edstavivosti. Britsk˝ pastor Stuart Harris
(pozdÏjöÌ ¯editel EvropskÈ k¯esùanskÈ misie)
touûil p¯inÈst BoûÌ slovo na cel˝ evropsk˝
kontinent.
éelezn· opona vöak mnoha takov˝m p¯e-

ZMĚNA V PERSPEKTIVĚ
David Miller – výkonný ředitel
MIAMI – Když jsem brzy ráno
11. září odjížděl ze svého domu
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k·ûela, nikoli vöak jejich p¯edstavivosti. Sen
o tom, ûe by misijnÌ pr·ce mohla b˝t kon·na
i v komunistick˝ch zemÌch, p¯ivedla bratra
Harrise do Rumunska. Zde se setkal se mnou,
pr·vÏ v dobÏ, kdy jsem byl propuötÏn po Ëtrn·ctiletÈm ûal·¯ov·nÌ. I j· jsem ve vÏzenÌ snil
ve svÈ fantazii o celosvÏtovÈ misii utlaËovanÈmu lidu i samotn˝m utlaËovatel˘m.
Svat· vidÏnÌ jsou realistick·. Dnes tato misie existuje. BoûÌ i vaöe podpora vyp˘sobily
jejÌ vznik. NynÌ snÌm jeötÏ o dalöÌ vÏci, kter·
se m˘ûe zd·t stejnÏ öÌlen· jako ona p¯edstava
podle kterÈ jsem psal ve vÏzenÌ b·snÏ o öÌ¯enÌ
BoûÌho slova v zemÌch, kde je to zak·z·no.
DoporuËuji vöem, aby pouûÌvali svatou
p¯edstavivost. é·dejte ve sv˝ch p¯edstav·ch
to nejvyööÌ pro ty, kterÈ milujete, pro svou
cÌrkev, svou zemi, pro sebe. M˘ûete b˝t p¯ÌjemnÏ p¯ekvapeni, jako jsem byl j·.
V p¯Ìtomnosti jsou budoucÌ vÏci jen fantaziÌ. Je mi t¯iaosmdes·t. Naöe organizace m·
stÏûÌ prost¯edky na svou obvyklou pr·ci. ZasvÏtÌm se vöak Bohu a svÈ fantazii, plynoucÌ
s touûÌcÌho srdce.
I v dalöÌch letech m˘ûeme vykonat pro Boha
velkÈ vÏci. A pokud ne, m˘ûeme o tom alespoÚ snÌt. Kdekoli je realita pust·, m˘ûe ji svat· p¯edstavivost zkr·snit. A jednoho dne se
stane fantasie realitou.
Ñ»asy Herodovyì se mohou st·t ÑËasy JeûÌöe Kristaì.
V Kristu V·ö
Richard Wurmbrand

v bolívijské Cochabambě, byly hlav−
ním tématem CNN International
nejnovější módní trendy v oblékání.
Vzpomínám si, že mě napadlo, že
pokud tohle mají být zprávy, pak se
ve světě dnes nic důležitého ne−
děje.
Když jsem se o dvě hodiny poz−
ději vrátil domů, CNN vysílala po−
hled na Světové obchodní centrum
v plamenech. Celé dvě hodiny jsem
nehybně seděl před televizorem –
tedy asi patnáctkrát déle, než se
běžně dívám každý den na televiz−
ní zprávy – a sledoval jsem vývoj
této tragédie. Když se obrovské
věže zřítily a komentátoři začali
hovořit o tom, jak se svět navždy
mění, byl jsem přesvědčen o tom,
že mají naprostou pravdu. Očeká−
val jsem, že se zastaví cestování
i obchody po celém světě – tak
jako se stalo toho dne na americ−
kých letištích, zatímco se civilizace
snažila postavit po incidentu na
nohy.
Když jsem pak opustil obývací
pokoj a vydal se do centra města,
docela mě překvapilo, že ve městě
jde život normálně dál. Bolívijští přá−
telé mě zdravili jako obvykle. Nikdo
nehovořil o New Yorku ani o Pen−
tagonu, pokud jsem se ho na to
přímo nezeptal. Pak lidé nejčastěji
odpovídali: „Ach ano, kamaráde, je
mi tě líto. Určitě jsi nešťastný z toho,
co se u vás stalo. Ale to víš… tako−
vé věci se stávají.“
Když jsem se lidem snažil vysvět−
lit ohromné následky útoku Al−Kajdy,
hleděli na mě nechápavě. Uvědomil
jsem si, že jen málo z mých bolívij−
ských přátel sdílí mé přesvědčení,
že Armageddon je za dveřmi.
O pár dní později jsem kázal
v malé horské vesničce, která stojí
na konci kamenité prašné cesty,
na shromáždění, na němž se sešly
asi tři stovky kečuánsky hovořících
Indiánů. Když jsem popisoval tero−
ristický útok a co nejživěji líčil hrů−
zy v nultém podlaží, jejich reakcí

[Richard Wurmbrand (1909ñ2001) ñ rumunsk˝ lutersk˝ far·¯, kter˝ byl pro svou
vÌru vÏznÏn 14 let v komunistickÈm ûal·¯i. Po odchodu na Z·pad zaloûil se svou
manûelkou Sabinou v roce 1967 mezin·rodnÌ misijnÌ organizaci, jejÌmû cÌlem je
pom·hat pron·sledovan˝m k¯esùan˘m.
Tento Ël·nek byl p˘vodnÏ publikov·n
v americkÈ verzi zpravodaje Hlasu muËednÌk˘ v lednu 1993.]
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S˙d·n

byly ještě prázdnější pohledy. Vzdal
jsem to a už jsem se nesnažil vy−
kreslit paralelu mezi útokem Al−Kaj−
dy a předpovězenými událostmi Ar−
mageddonu. Tito lidé, kteří žijí tak
daleko od letišť a burz, neměli po−
cit, že by se svět nějak změnil.
Přibližně dva ze tří lidí na této
planetě žijí stejně daleko od letišť
a burz jako kečuánští vesničané.
Tento fakt musíme vzít v úvahu, pro−
hlašujeme−li, že 11. září změnilo
navždy svět. Pro ně se svět změnil
jen skutečně málo. Stále žijí vyčer−
pávající každodenní prací, v na−
prosté bídě a v nespravedlivém spo−
lečenském systému.
Život se po 11. září příliš nezmě−
nil ani v latinskoamerických měs−
tech. Většina Latinoameričanů –
kromě hrstky anarchistických mlá−
dežníků, kteří tančili v ulicích, aby
oslavili úder proti „yankeeům−impe−
rialistům“ – reagovala na tragédii
podobně jako mí bolívijští přátelé:
vyjadřovali soustrast rodinám mrt−
vých, ale neuvědomovali si rozdíl
mezi tímto teroristickým útokem
a stovkami jiných, ke kterým kaž−
doročně ve světě dochází.
Rok po útocích na New York
a Washington zůstávám přesvěd−
čen, že „část“ světa se zcela jistě
změnila. Ale velká část světa se
nezměnila. Aby se svět změnil, bude
muset dojít k ještě závažnějším udá−
lostem, než k tomu, co se stalo
11. září,.
– Compass Direct, 20. září 2002,
překlad Jana Medvědová
(Převzato z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno se
svolením.)
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AKTU¡LNÕ ZPR¡VY O MÕROV…M
VYJEDN¡V¡NÕ

20. Ëervence podepsaly vl·da s˙d·nskÈ republiky a jiûnÌ LidovÏ osvobozeneck· arm·da (SPLA) tzv. ÑMachakosk˝ protokolì v keÚskÈm Nairobi. ObÏ strany se opÏt setkaly
12. srpna, aby spolu vyjedn·valy o mocensk˝ch z·leûitostech, distribuci ropy, lidsk˝ch
pr·vech a ukonËenÌ vojensk˝ch st¯et˘. P¯Ìm· vyjedn·v·nÌ zaËala 2. z·¯Ì jako v˝sledek
dvacetidennÌch nep¯Ìm˝ch vyjedn·v·nÌ skrze mezin·rodnÌ prost¯ednÌky z USA a Evropy.
P¯eruöenÌ boj˘ nebylo p¯i Ëervencov˝ch
rozhovorech dosaûeno, a tak v·lka na jihu
pokraËovala nezmenöenou silou. Mnoha pozorovatel˘m se zd·lo, ûe s˙d·nsk· vl·da napnula svÈ sÌly na zÌsk·nÌ ropn˝ch polÌ jeötÏ
p¯ed vyjedn·v·nÌm v srpnu a z·¯Ì.
Agentura AFP p¯inesla 1. srpna zpr·vu
nadepsanou titulkem, ÑS˙d·n p¯edchozÌ ˙toky naz˝v· bojem za ochranu ropn˝ch polÌì
a pokraËuje, ÑS˙d·nsk· vl·da zde ve st¯edu
(v Chart˙mu) uvedla, ûe jejÌ sÌly se soust¯edily na ÑvojenskÈ operaceì v jiûnÌm S˙d·nu,
kterÈ vöak byly Ë·stÌ p¯edchozÌch akcÌ zamÏ¯en˝ch na ochranu ropn˝ch polÌ a zabr·nÏnÌ
budoucÌch ˙tok˘ povstalc˘.
SPLA utrpÏla tÏûkÈ ztr·ty p¯i ˙toku vl·dnÌch sil bÏhem proölÈho vÌkendu v kraji Mayom, kdy 300 lidÌ p¯iölo o ûivot a aû 100 000
jich muselo uprchnout.
NicmÈnÏ 1. z·¯Ì SPLA vybojovala v˝znamnÈ vojenskÈ vÌtÏzstvÌ a obsadila strategicky
d˘leûitÈ pevnostnÌ mÏsto Torit. Toto mÏsto
bylo p¯edmÏtem boj˘ jiû v roce 1955, kdy jih
zemÏ povstal proti ˙st¯ednÌ vl·dÏ a byl povstaleck˝m hlavnÌm stanem aû do roku 1992,
kdy padl do rukou vl·dnÌm sil·m. Pr·vÏ toto
vÌtÏzstvÌ vyprovokovalo ochotu s˙d·nskÈ vl·dy k p¯Ìm˝m mÌrov˝m rozhovor˘m.
Podle Alfreda Tabana, koment·tora z BBC,
zaËala s˙d·nsk· vl·da okamûitÏ s n·borem
nov˝ch bojovnÌk˘, zejmÈna z ¯ad univerzitnÌch student˘, a chyst· proti˙tok. Agentura

Sa˙dsk· Ar·bie

U V Ě Z N Ě N Í K Ř E S ŤA N Ů
ZE SRÍ LANKY
Evangelická aliance Srí Lanky,
Evangelické společenství Asie a
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Reuters p¯inesla zpr·vu, ûe obsazenÌ mÏsta
Torit byla prostÏ odpovÏdÌ SPLA na vl·dnÌ
ofensivu.

Hlas mučedníků naléhají na věřící
po celém světě, aby ve svých mod−
litbách pamatovali na dva křesťa−
ny ze Srí Lanky, Joela Davida a
Solomona Privthiviraje, kteří byli
zatčeni 25. dubna 2002 saúdskou
náboženskou policií. Podle Davi−
dovy sestry Janet Davidové, patřili
tito jmenovaní křesťané ke skupi−
ně věřících, kteří byli shromážděni
v Joelově domě na modlitebním
setkání, když shromáždění bylo ná−
hle přerušeno tlukotem na dveře.
Za dveřmi se ozval hlas mluvící
jejich rodným jazykem, avšak když
otevřeli dveře, vtrhla do domu
saúdská náboženská policie a za−
tkla několik přítomných (včetně
Davida, jeho ženy a Privthiviraje).
Následujícího dne byli všichni pro−
puštěni kromě dvou uvedených
křesťanů, kteří jsou drženi ve vě−
zení v Al Wattani.
Rodiny vězněných křesťanů se
obávají o jejich bezpečnost i přes−
to, že obdržely zprávu, že je s je−
jich drahými zacházeno slušně. Na
oba zadržené byl ale vyvíjen tlak,
aby prozradili totožnost ostatních
křesťanů, se kterými se scházeli.
Davidova žena uvedla, že všech−
na obvinění byla vznesena proti je−
jímu manželovi, avšak podepsání
příslušných dokumentů je odlože−
no nejméně na tři měsíce, neboť
odpovědný úředník je prý „na do−
volené“.
Prosíme, modlete se za bez−
pečné propuštění Joele Davida a
Solomona Privthiviraje. Modlete
se, aby je Bůh povzbuzoval bě−
hem jejich pobytu ve vězení a do−
dával jim potřebnou odvahu. Pa−
matujte i na rodiny zadržených,
aby je Bůh naplňoval svým poko−
jem, i na úřady Srí Lanky, aby in−
tervenovaly za propuštění svých
občanů.

NASTOLENÕ MÕRU PROSTÿEDNICTVÕM
DéIH¡DU

Stovky vl·dnÌch p¯Ìvrûenc˘ zaplnily ulice s˙d·nskÈho hlavnÌho mÏsta Chart˙mu, aby zde
protestovaly proti obsazenÌ Toritu povstalci.
Prezident Pmar-al-Bashir p¯Ìsahal, ûe vl·dnÌ sÌly mÏsto dobudou nazpÏt. ÑDûih·d bude
pokraËovat, dokud nebude dosaûeno mÌru,
bezpeËnosti a stability,ì prohl·sil.
InternetovÈ zpravodajstvÌ ArabicNews.com
citovalo s˙d·nskÈho ministra obrany Bakri
Hassana Selaha, kter˝ prohl·sil: ÑArm·da je
schopna Torit dob˝t nazpÏt. Naöi bojovnÌci
uötÏd¯Ì lidovÈ arm·dÏ pro osvobozenÌ S˙d·nu (SPLA) nezapomenutelnou lekci.ì
Podle IntegrovanÈ region·lnÌ informaËnÌ
sÌtÏ (IRIN ñ souË·st kancel·¯e OSN pro koordinaci humanit·rnÌ pomoci) shodily 9. z·¯Ì
vl·dnÌ sÌly na Torit asi 100 leteck˝m pum.
10. z·¯Ì publikovala agentura AFP zpr·vu
s titulkem ÑS˙d·nsk˝ Beshir p¯Ìsah· Çnastolit mÌrë. Z tÈto zpr·vy vyjÌm·me: ÑS˙d·nsk˝
prezident Omar-al-Beshir p¯Ìsahal Çnastolitë
mÌr v S˙d·nu. ÇVyr·bÌme ruËnÏ zbranÏ a vyzbrojujeme se nikoli pro v·lku, ale pro nastolenÌ mÌruë, prohl·sil Beshir. ÇMy i vöechen
s˙d·nsk˝ lid si p¯ejeme, aby mÌr byl na dohled, ale povstaleckÈ hnutÌ toto p¯·nÌ niËÌ,
¯ekl d·le Beshir.ë Beshir takÈ provedl v pondÏlÌ (9. 9.) inspekËnÌ n·vötÏvu novÏ z¯ÌzenÈ
tov·rny na zbranÏ v Shajarah poblÌû Chart˙mu, kde prohl·sil, ûe jeho zemÏ nynÌ vyr·bÌ vöechny druhy zbranÌ, kterÈ pot¯ebuje.ì
JIN… MOTIVA»NÕ FAKTORY?

S˙d·nskÈ vl·dÏ se dostalo intenzivnÌ kritiky
ze strany Egypta (ten se ob·v· o svou nilskou
z·sob·rnu vody) i ze strany s˙d·nsk˝ch islamist˘, kv˘li podeps·nÌ MachakoskÈho protokolu.
Washington Post pouk·zal, ûe evropötÌ,

– Hlas mučedníků, Kanada,
31. července 2002
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BrazÌlie

p·kist·nötÌ a ameriËtÌ vyöet¯ovatelÈ podali
zpr·vu o ohromnÈm mnoûstvÌ zlata pat¯ÌcÌmu al-KaidÏ a Talibanu, kterÈ bylo ned·vno
odesl·no z P·kist·nu a do S˙d·nu p¯iölo p¯es
SpojenÈ arabskÈ emir·ty a Õr·n. S˙d·nskÈ
˙¯ady vöak tuto zpr·vu urychlenÏ pop¯ely
a rovnÏû pop¯ely jakÈkoli spojenÌ s mezin·rodnÌm terorismem.
PozorovatelÈ pozornÏ sledujÌ jakou cestou
se Chart˙m rozhodne jÌt. Existuje nadÏje, ûe
se p¯ece jen vr·tÌ k mÌrov˝m rozhovor˘m
a bude tak Ëelit obtÌûn˝m rozhodnutÌm o p¯eruöenÌ boj˘ ñ a zvl·ötÏ vyjedn·v·nÌ, kde hranice jiûnÌho S˙d·nu ve skuteËnosti leûÌ, neboù s˙d·nsk· vl·da ji klade znaËnÏ jiûnÏji,
neû s˙d·nötÌ jiûanÈ jsou.

K Ř E S ŤA N S K Á M I S I E
Z A K O U Š Í V Z R Ů S TA J Í C Í
OPOZICI
Křesťanská misie mezi domorodým
obyvatelstvem čelí v Brazílii stále
větší opozici jednak od kmenových
náčelníků a jednak od antropologů.
Podle německé misijní organizace
„Indiánská pionýrská misie“ se síd−
lem Remshaldenu u Stuttgartu, jsou
indiánští misionáři často cílem růz−
ných fyzických útoků.
„Slyšíme stále více a více hlasů,
které volají po návratu ke staré kul−
tuře,“ prohlašuje ředitel misie Juer−
gen Sachs pro agenturu idea a vy−
práví příběhy jemných forem útlaku
kmenovými náčelníky, kteří svolá−
vají veřejná shromáždění na dobu,
kryjící se s pravidelnými nedělními
bohoslužbami.
Podle misionáře Markuse Hillera
byla Brazílie mnohem otevřenější
vůči evangeliu před pětadvaceti lety.
Pouze na severu země lze prová−
dět misijní práci stále ještě poměrně
nerušeně. Hiller naléhá na křesťa−
ny, aby co nejvíce využili všechny
zbývající příležitosti.
– idea, Německo, 18. září 2002

n

ST¡T VYTRVALE NA STR¡éI

Diane Knippersov· z Institutu pro n·boûenstvÌ a demokracii se sÌdlem ve Washingtonu
k tomuto problÈmu ¯Ìk·: ÑNynÌ m· S˙d·n
mimo¯·dnou p¯Ìleûitost. Panuje nadÏje, ûe
mÌrovÈ rozhovory opÏt zapoËnou. NynÌ, vÌce
neû kdykoli p¯edtÌm, musÌ svÏtovÈ spoleËenstvÌ vyvÌjet tlak na tuto nevybÌravou vl·du.ì
ñ WEA Religious Liberty Commission, USA,
16. z·¯Ì 2002

Kazachst·n

BAPTISTÉ MUSÍ ČELIT
Ú T O Č N É K A M PA N I P R O T I
N E R E G I S T R O VA N Ý M
SPOLEČENSTVÍM
Baptistická denominace, která
z principu odmítá úřední registraci,
musí podle zpráv čelit stále větší−
mu počtu pokut a soudních roz−
hodnutí o ukončení činnosti; tuto
zprávu potvrdil agentuře Keston
předseda Helsinského výboru
v Alma−Atě. Podle kazašského zá−
kona o náboženství není registra−
ce náboženských skupin povinná.

LidÈ, kte¯Ì uprchli z oblastÌ okupovan˝mi vl·dnÌmi vojsky, trpÌ vÏtöinou siln˝m nedostatkem potravin. Na obr·zku jsou podvyûivenÈ s˙d·nskÈ dÏti ñ Hlas muËednÌk˘ m· i nad·le za jednu ze sv˝ch hlavnÌch priorit pomoc
trpÌcÌmu obyvatelstvu jiûnÌho S˙d·nu.
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P·kist·n

Avšak v roce 2000 byl přijat po−
změňující doplněk, který prohlašu−
je aktivitu jakékoli neregistrované
náboženské skupiny za ilegální
a úřady nyní tvrdí, že tento doda−
tek, nad kterým nyní diskutují sku−
piny pro lidská práva, má větší zá−
konnou váhu než vlastní zákon.
– Keston News Service,
Velká Británie, 18. září 2002

äEST MRTV›CH PÿI ⁄TOKU
NA KÿESçANSKOU äKOLU

äest lidÌ p¯iölo 5. srpna o ûivot p¯i ˙toku na
k¯esùanskou ökolu v Murree, asi 50 km severov˝chodnÏ od Isl·m·b·du. »ty¯i isl·mötÌ
militanti ozbrojenÌ revolvery za˙toËily na ökolu, kter· slouûila p¯ev·ûnÏ dÏtem z Evropy
a USA. Vöichni usmrcenÌ vöak byli P·kist·nci, Ëty¯i byli muslimovÈ a jeden ze zabit˝ch
byl n·hodn˝ chodec. DÏti byly ukryty v uËebn·ch, kdyû ˙toËnÌci p¯ed budovou st¯Ìleli naslepo kolem sebe.
Policie nalezla poselstvÌ ˙toËnÌk˘ v odloûenÈ taöce, kterÈ Ñvyjad¯ovalo pohoröenÌ nad
podmÌnkami, kterÈ si diktujÌ svÏtovÈ mocnosti.ì
Modlete se za psychickÈ zotavenÌ dÏtÌ i
zamÏstnanc˘ ökoly a takÈ, aby v tÈto zemi
byla p¯Ìsluön˝mi mÌsty prosazov·na spravedlnost.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, 8. srpna 2002

n

»Ìna

K AT O L I Č T Í K N Ě Ž Í
ODSOUZENI DO
P R A C O V N Í H O TÁ B O R A
Tři katoličtí kněží byli odsouzeni na
tři roky nucených prací za provo−
zování duchovní služby bez sou−
hlasu komunistických úřadů. Podle
zprávy agentury Zenit z 28. čer−
vence zatkla čínská tajná policie
v prosinci minulého roku otce Pang
Yongxianga (30 let) v jeho domě.
Později, v době Velikonoc, byli za−
tčeni otec Ma Shunbao (50) a otec
Wang Limao (32) právě, když slou−
žili mši.
Tito tři kněží patřili k podzemní
církvi v Baodingu v provincii Che−
−pej. 7. července byli odsouzeni do
pracovního tábora za „rušení spole−
čenského klidu“ podle zákona o kul−
tech a byli přemístěni do pracovní−
ho tábora v Baodingu.
Modlete se za ochranu a pro−
puštění těchto věřících i za všechny
další, kteří byli v Číně uvězněni za
účasti na křesťanských aktivitách.
– Hlas mučedníků, Kanada,
31. července 2002

»TYÿI MRTVÕ PÿI ⁄TOKU
NA KÿESçANSKOU NEMOCNICI

Jen Ëty¯i dni po ˙toku na k¯esùanskou ökolu
v Murree (viz p¯edchozÌ Ël·nek), za˙toËili t¯i
˙toËnÌci gran·ty na presbyteri·nskou nemocnici. P¯i incidentu byly zabity t¯i zdravotnÌ
sestry a dalöÌch 23 lidÌ bylo zranÏno. K ˙toku
doölo 9. srpna p¯ed osmou hodinou r·no v Taxila, asi 20 km z·padnÏ od Isl·m·b·du. »lenovÈ vedenÌ nemocnice pr·vÏ vych·zeli z nemocniËnÌ kaple po rannÌ modlitebnÌ chvÌli,
kdyû k nim p¯istoupili t¯i muûi nesoucÌ taöky
a zaËali po nich h·zet gran·ty. P¯i v˝buchu
p¯iöel o ûivot i jeden z ˙toËnÌk˘.
Na rozdÌl od k¯esùanskÈ ökoly v Murree
nedost·v· nemocnice v Taxila podporu z·padnÌch k¯esùan˘ a specializuje se na lÈËbu oËnÌch chorob mezi nejchudöÌm p·kist·nsk˝m
obyvatelstvem. Vöechny Ëty¯i obÏti byly p·kist·nskÈ n·rodnosti. Podle ¯editele nemocnice Clementa Bakhshiho nebyli v nemocnici
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T·dûikist·n

DOMÁCÍ BOHOSLUŽBY
ZAKÁZÁNY
Podle Asya Šurmakova, pastora
Evangelické křesťanské církve
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v dobÏ ˙toku û·dnÌ zahraniËnÌ pacienti nebo
zamÏstnanci.
Po ˙toku p¯iöli mÌstnÌ muslimovÈ, kte¯Ì tvo¯Ì hlavnÌ klientelu nemocnice, projevit vöem
zranÏn˝m k¯esùan˘m ˙Ëast. ÑTito lidÈ lÈËÌ
muslimy,ì prohl·sil mÌstnÌ muslim jmÈnem
Manafia Begum, kdyû tiskl ruku jednÈ zranÏnÈ oöet¯ovatelce. ÑA hleÔme, co se stalo,ì
dodal.
Tyto ned·vnÈ ˙toky zvyöujÌ obavy mezi
k¯esùanskou komunitou v P·kist·nu. Samuel
Azariah, p¯edsedajÌcÌ biskup CÌrkve P·kist·nu, se domnÌv·, ûe se tyto ˙toky zdajÌ b˝t
souË·stÌ pokus˘ militantnÌch muslimsk˝ch
skupin podkopat Amerikou vedenou v·lku
proti terorismu v tomto regionu. V rozhovoru
pro BBC tento biskup uvedl, ûe Ñaù Z·pad
uËinÌ jakÈkoli rozhodnutÌ, bude to mÌt dopad
na zdejöÌ k¯esùanskou komunituì.
P·kist·nskÈ ˙¯ady hledajÌ osoby zodpovÏdnÈ jak za tento ˙tok, tak za ˙tok na ökolu
v Murree. Tento t˝den t¯i podez¯elÌ z ˙toku
na ökolu sp·chali sebevraûdu ve chvÌli, kdyû
se je policie snaûila zadrûet. PÏt dalöÌch podez¯el˝ch je ve vazbÏ, vËetnÏ jednoho, kter˝
je povaûov·n za Ëlena al-Kaidy.
Modlete se za bezpeËnost a pokoj pro k¯esùany v P·kist·nu. Modlete se, aby je B˘h zahrnul svou ochranou. Modlete se i za to, aby
se lidÈ zodpovÏdnÌ za tyto ˙toky dostali p¯ed
soud a aby k¯esùansk· sluûba vÏ¯ÌcÌch v P·kist·nu mohla pokraËovat i nad·le.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, 14. srpna 2002

v Chkalovsku, předměstí severotád−
žického Hudžantu, vydala vláda na−
řízení, které má bránit členům círk−
ve, aby se scházeli v soukromí,
ačkoli takové nařízení odporuje tád−
žickému zákonu o náboženství. Pod−
le zprávy agentury Keston z 4. září
2002 byla stávající budova církevní−
ho sboru již pro setkávání nevyho−
vující, a proto se věřící scházeli
v privátním domě.
Před dvěma lety bylo vydáno na−
řízení, že soukromé domy smějí být
používány pouze k bydlení. Naříze−
ní mělo zamezit, aby přízemí sou−
kromých domů byla přebudovává−
na na bary a restaurace. Avšak od
nedávné doby je toto nařízení po−
užíváno rovněž proti náboženským
setkáním. To je však v rozporu
s článkem 21 náboženského záko−
na, kde jsou výslovně povolena ná−
boženská setkání v soukromých
domech. Lidový prokurátor Mukim
Nuralijev však tvrdí, že „zákon je
zákon“ a bohoslužby se musejí ko−
nat na adrese, na které je nábožen−
ská komunita registrována.
Modlete se za vyřešení této si−
tuaci, aby se věřící směli svobodně
shromažďovat k bohoslužbám
i modlitbám.
– Hlas mučedníků, Kanada,
10. září 2002
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IndonÈsie

PŘÍBĚH JOHANNESA
P AT U L A K A

NA SMRT ODSOUZEN› KÿESçAN
PROPUäTÃN NA SVOBODU

Žiji ve vesnici s více jak 600 obyva−
teli a všichni jsme křesťané. Podob−
ně jako ostatní v Indonésii jsme žili
ve strachu z útoku bojovníků džihá−
du. Takový strach zakoušely deseti−
tisíce křesťanů. Před půl druhým ro−
kem k tomuto útoku došlo. Útočníků
muselo být více než tisícovka. Připluli
na lodích a postupovali od pobřeží.
Všichni jsme dostali panický
strach a moje první starost se týkala

Ayub Masih, p·kist·nsk˝ k¯esùan, kter˝ byl
ve vÏzenÌ od roku 1996 za ˙dajnÈ rouh·nÌ,
byl zproötÏn obûaloby.
NejvyööÌ soud v Isl·m·b·du dnes p¯ik·zal
jeho okamûitÈ propuötÏnÌ a p¯Ìpad uzav¯el
verdiktem: ÑAyub Masih nebyl shled·n vinn˝m ze sp·ch·nÌ rouh·nÌ a tvrzenÌ proti nÏmu
jsou bezpodstatn· a faleön·.ì
Ayub, kterÈmu je nynÌ t¯icet let, byl pod
vynesen˝m rozsudkem trestu smrti vÏznÏn
12

Ëty¯i roky. V souËasnosti se skr˝v· p¯ed isl·msk˝mi extrÈmisty, kte¯Ì ñ jak je p¯esvÏdËen ñ po nÏm p·trajÌ, aby ho usmrtili.
RozhodnutÌ o zruöenÌ obûaloby je odv·ûn˝m tahem soudnÌ poroty, zejmÈna v souËasnÈm klimatu n·silnÈho n·boûenskÈho extremismu namÌ¯enÈho proti k¯esùan˘m, kter˝
st·l minul˝ t˝den deset lidsk˝ch ûivot˘.
Ayub Masih byl obûalov·n v ¯Ìjnu 1996 za
vy¯ËenÌ zesmÏöÚujÌcÌch pozn·mek o proroku
Mohamedovi. V dobÏ, kdy pob˝val ve vÏzenÌ, mu bylo opakovanÏ vyhroûov·no a v listopadu 1997 na nÏho vyst¯elil jist˝ extremista
p¯Ìmo bÏhem soudnÌho p¯elÌËenÌ.
Rozsudek smrti byl nad nÌm vynesen p¯i
p¯elÌËenÌ v Sahiwalu v roce 1998 a jeho odvol·nÌ proti rozsudku bylo zamÌtnuto nejvyööÌm soudem v L·haur v Ëervenci 1991.
Podle spolehliv˝ch zdroj˘ v P·kist·nu bylo
obvinÏnÌ vznesenÈ proti Ayubovi vykonstruovanÈ. Byla za tÌm snaha vypudit z Ayubovy
vesnice Arifabad 15 k¯esùansk˝ch rodin z jejich domov˘ a zÌskat jejich p˘du. U soudu
vyölo najevo, ûe neprobÏhlo ani ¯·dnÈ vyöet¯ov·nÌ a obûaloba tak byla postavena pouze
na prohl·öenÌ stÏûovatele.
BÏhem slyöenÌ byla soudnÌ sÌÚ naplnÏna
pravidelnÏ isl·msk˝mi extrÈmisty, kte¯Ì vyhroûovali, ûe pokud Ayub, nebude obÏöen,
sami ho zabijÌ. Jiû nejmÈnÏ pÏt vÏzÚ˘ obûalovan˝ch z rouh·nÌ bylo takto zavraûdÏno.
V roce 1997 byl dokonce zavraûdÏn soudce,
kter˝ vynesl osvobozujÌcÌ verdikt nad dvÏma
k¯esùany obûalovan˝mi z rouh·nÌ.
Stuart Windsor, n·rodnÌ ¯editel organizace Christian Solidarity Worldwide, uvedl:
ÑOceÚujeme snahu vöech, kte¯Ì se podÌleli na
rozhodnutÌ osvobodit tohoto ost¯e sledovanÈho vÏznÏ, kter˝ nic zlÈho nesp·chal. Ayub
Masih proûil za uplynul˝ch öest let nep¯edstavitelnÈ utrpenÌ a jeötÏ nynÌ ûije ve velkÈm
nebezpeËÌ p¯ed ˙toky isl·msk˝ch extremist˘.
Blahop¯ejeme p·kist·nskÈ jurisdikci k prosazenÌ spravedlnosti v tomto p¯ÌpadÏ. VÏ¯Ìme, ûe i toto opoûdÏnÈ rozhodnutÌ bude znamenat jistou precedenci pro vöechny budoucÌ
p¯Ìpady rouhaËstvÌ a p¯inese rovnÏû paprsek

mé ženy a dětí. Všem našim dětem
bylo naštěstí již přes deset let
a mohly samy utíkat. Svolal jsem je
a řekl jim, aby se pokusily dostat
s matkou dál do džungle. Vzal jsem
luk a oštěp, které používám obyčej−
ně na opice a ptáky v džungli, jejichž
maso jíme. Nyní jsem je chtěl použít
na ochranu své ženy a dětí. My jsme
nechtěli tuto válku. Dokonce jsme se
modlili, aby k nám bojovníci džihádu
nepřišli. Avšak teď nás napadli a já
jsem musel ochránit svou rodinu.
Také ostatním mužům ve vesnici ne−
zbývalo, než udělat totéž.
Útočníci přicházeli ve velkých sku−
pinách a někteří se dostali až k naší
vesnici i do míst, kde je náš dům.
Měli mačety a pušky (vojáci zde čas−
to dávají zbraně muslimům). Začali
po nás střílet.
Když byli od nás již na několik
desítek metrů, vystřelili jsme do
vzduchu své šípy. Šípy udělaly ve
vzduchu veliký oblouk a padly do
blížící se tlupy útočníků. Domníval
jsem se, že mohu zasáhnout tak
jednoho z nich a netušil jsem, jak
mohou být účinné. Naše šípy něko−
likrát udeřily na útočníky a přinutily
je ustoupit. Ti museli nyní hledat jiný
způsob, jak by se k nám mohli do−
stat. To nám však poskytlo dosta−
tečné množství času, abychom do−
pravili své ženy a děti do džungle.
Nechtěli jsme tam zůstat a bojo−
vat, chtěli jsme jen muslimy zdržet,
aby naše rodiny mohly utéci.
Šel jsem do svého domu, abych
tam popadl několik nejnutnějších
věcí, potřebných na přežití v džung−
li. Cítil jsem, že tou nejdůležitější
věcí bude Bible. Pak jsem s věcmi
v náručí běžel za svou rodinou. Když
se muslimové vrátili a zjistili, že ves−
nice je prázdná, vypálili všechny
domy do základů.
Někteří z nás se následujícího dne
vrátili, aby zjistili, zda ve vesnici ne−
zůstalo ještě něco, co by nám po−
mohlo v džungli přežít. Nebylo tam
však nic. Všechno bylo zničeno nebo
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nadÏje vöem, kte¯Ì jsou podle tohoto z·kona
dosud ve vÏzenÌ.

uloupeno. Navíc jsem zjistil hroz−
nou skutečnost, že rodiče mojí ženy
byli při útoku zavražděni. Oba byli
příliš staří a nedokázali včas utéci.
Moje tchyně byla doslova rozseká−
na mačetou a tchán byl ve svém
domě pohřben zaživa. Rychle jsme
je pohřbili a odešli zase do džungle.
V džungli nás bylo asi 600 lidí,
kteří jsme takto uprchli. Věděli jsme,
že se nemůžeme vrátit do vesnice,
protože bojovníci džihádu se mohli
zase kdykoli vrátit. Dokonce se nás
pokoušeli pronásledovat, a tak jsme
museli ještě hlouběji do džungle.
Neměli jsme vůbec žádnou potravu
a tak jsme jedli všechno, co se dalo
alespoň trochu jíst. Takto jsme džun−
glí postupovali z místa na místo asi
měsíc a během této doby dva starší
lidé zemřeli. Kdykoli jsme se zasta−
vili k odpočinku, vytáhl jsem svou
Bibli a četl ostatním Boží slovo. Bylo
pro nás jako mana z nebe.
Bohužel v džungli velmi často
prší, a proto jsem se snažil Bibli,
jako to nejvzácnější vlastnictví, vše−
možně chránit před vlhkostí. Na−
vzdory těmto snahám mi promokla
při jedné bouři. Neměl jsem totiž
žádný plastový obal nebo igelitovou
tašku. Po určité době se již z ní ne−
dalo nic přečíst. Byl jsem z toho
velice smutný.
Konečně jsme dospěli do křes−
ťanské oblasti a mohli jsme již po−
stupovat pomaleji. Ale ani tady si
nemůžeme být úplně jisti, neboť
útočníci mohou přijít i sem. Nyní ži−
jeme jako utečenci, kteří přišli
o všechno své vlastnictví. Je pro
nás velmi obtížné takto žít. Naše
děti nemohou chodit do školy, proto−
že nemáme peníze, abychom jim
koupili potřebné věci.
Johannes byl šťastný, že se mohl
setkat se zástupci Hlasu mučedníků.
Ti předali jemu i dalším 400 uteče−
neckým rodinám speciální „balíček“
s nejnutnějšími věcmi. V každém
z nich byl hrnec na vaření, vařič,
základní kuchyňská výbava, síť pro−

DODATEK:

Sekce 295 p·kist·nskÈho trestnÌho z·konÌku,
zn·m· jako z·kon o rouh·nÌ, je silnÏ otev¯ena moûnosti zneuûitÌ vzhledem k jejÌm nejasn˝m formulacÌm a absenci trestnÌ odpovÏdnosti za jejÌ zneuûitÌ.
Sekce 295 C povoluje soudu vynÈst rozsudek nad tÏmi, kte¯Ì Ñslovy, psan˝mi Ëi mluven˝mi, nebo z¯ejm˝m vyj·d¯enÌm nebo jakoukoli sniûujÌcÌ pozn·mkou, nar·ûkou nebo
obvinÏnÌm, p¯Ìmo Ëi nep¯Ìmo znev·ûÌ posv·tnÈ jmÈno svatÈho Prorokaì. Je-li vina prok·z·na, je na¯Ìzeno vynÈst rozsudek smrti.
V samotnÈm roce 2001 se odhaduje, ûe bylo
z rouh·nÌ obûalov·no minim·lnÏ 40 muslim˘,
23 ahmadÌjc˘, deset k¯esùan˘ a dva hinduistÈ.
ñ Christian Solidarity Worldwide,
Velk· Brit·nie, 15. srpna 2002

Auyb Masih (uprost¯ed) v dobÏ svÈho uvÏznÏnÌ.
PROPUäTÃN› KÿESçAN UNIKL
DO SVOBODN…HO SVÃTA

PropuötÏn˝ p·kist·nsk˝ k¯esùan Ayub Masih
vycestoval na poË·tku z·¯Ì z P·kist·nu, aby
se usÌdlil na neuvedenÈm mÌstÏ kv˘li tamnÌm
isl·msk˝m militant˘m, kte¯Ì mu vytrvale vyhroûujÌ smrtÌ. Masih str·vil zhruba 6 let ve
vÏzenÌ kv˘li tomu, ûe ho jeden z jeho soused˘
obvinil z vychvalov·nÌ knihy ÑSatanskÈ veröeì Salmana Rushdieho. Ze svÈho azylovÈho
mÌsta Masih nalÈh· na mezin·rodnÌ komuni14

tu, aby se p¯imlouvala za obÏti sekce 295 C
p·kist·nskÈho trestnÌho z·konÌku. Ayub takÈ
vyjad¯uje nadÏji, ûe zbytek svÈho ûivota str·vÌ
Ñk·z·nÌm evangeliaì.
ñ Compact Direct, USA, z·¯Ì 2002

ti moskytům, mýdlo a další nezbyt−
nosti pro život.
Johannes uvedl, že tím nejvzác−
nějším, co v tomto balíčku dostal,
byla nová Bible. Když ji vzal do ru−
kou, vstoupily mu do očí slzy. Dojati
byli i naši zástupci, když viděli jeho
lásku k Božímu slovu. Ale i ostatní
věci mu udělaly velikou radost, pro−
tože neměl vlastní prostředky, aby
si mohl tyto věci koupit. Uvedl, že
jeho rodina je tak chudá, že si man−
želka musí z nedalekého církevního
sboru půjčovat hrnec, kdykoli chce
pro rodinu uvařit rýži.
Hlas mučedníků také Johanne−
sovi poskytl peníze, aby mohl opět
posílat své děti do školy. Johannes
je profesně tesařem a před nedáv−
nem se mu podařilo sehnat příleži−
tostnou práci na opravě kostela,
který byl vypálen fanatickými mus−
limy.
Hlas mučedníků prosí všechny
čtenáře, aby se za tohoto bratra
i jeho rodinu modlili a rovněž za
všechny indonéské křesťany v po−
dobné situaci, kteří přišli nejen
o svůj majetek ale často i o své
nejbližší. Modlete se za ochranu
křesťanů v této neklidné zemi, za
ukončení těchto nenávistných úto−
ků, které zanechávají jen slzy, bo−
lest a trápení.
– Hlas mučedníků, USA, září 2002

NigÈrie
BOMBOV› ⁄TOK NA CÕRKEV V DEN
V›RO»Õ ⁄TOKU NA NEWYORSK… SVÃTOV…
OBCHODNÕ CENTRUM

Vl·da st¯edonigerijskÈho st·tu Plateau vyz˝v· k nastolenÌ klidu po explozi nastraûenÈ n·loûe v k¯esùanskÈm kostele. V˝buch
jeötÏ zv˝öil jiû tak silnÈ napÏtÌ mezi n·boûensk˝mi komunitami.
K explozi doölo 11. z·¯Ì ve sboru cÌrkve
Church of Christ v Laranto, p¯edmÏstÌ hlavnÌho mÏsta Jos. V˝buch ot¯·sl okolnÌmi budovami, zap¯ÌËinil lehËÌ ökody na statice budov a celou oblast pokryl hust˝m Ëern˝m
kou¯em. Informace o obÏtech nejsou zn·my.
Od z·¯Ì minulÈho roku, kdy tyto n·boûenskÈ st¯ety poprvÈ vzpl·ly, zem¯ely v st·tÏ Plateau jiû tisÌce lidÌ. Do tÈ doby byl tento nigerijsk˝ st·t tÈmÏ¯ nedotËen n·silÌm, kterÈ
ovlivÚovalo severnÌ a st¯ednÌ st·ty a kterÈ
vypuklo v souvislosti se snahami tÏchto vl·d
p¯ijmout isl·msk˝ z·kon öarÌja i p¯es skuteËnost, ûe odporuje feder·lnÌ ˙stavÏ. V souËasnosti jiû p¯ijalo, nebo je v procesu p¯ijetÌ
tohoto z·kona na 12 z 36 nigerijsk˝ch st·t˘.
NejvÏtöÌ vlna n·silÌ vzpl·la v st·tÏ Plateau
2. kvÏtna, kdyû p¯i n·boûensk˝ch nepokojÌch
zem¯elo vÌce neû 60 lidÌ. Pro ˙Ëast na tÏchto
n·siln˝ch st¯etech bylo pozdÏji obvinÏno p¯es
40 mlad˝ch lidÌ. Od Ëervna do Ëervence bylo
bÏhem ˙tok˘ na mÏsta a vesnice zniËeno p¯es
80 vesnic a vÌce jak 1 000 lidÌ p¯iölo o ûivot.
MÌstnÌ zdroje p¯in·öejÌ zpr·vy o tom, ûe tÏla
obÏtÌ byla navÌc ˙toËnÌky znetvo¯ena a rozsek·na. Tito militanti jsou ˙dajnÏ Ëleny mÌstnÌ muslimskÈ extrÈmistickÈ skupiny Hausa
Fulani. Tato skupina pr˝ p¯ijÌm· pomoc od
militant˘ z Nigeru a »adu. Podle mÌstnÌch tiskov˝ch zpr·v jsou do problÈmov˝ch oblastÌ

Johannes dostává od zástupce Hlasu mu−
čedníků křesťanské knihy i další potřebné
věci.
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posÌl·ni policistÈ, kte¯Ì majÌ p¯ed n·silÌm
chr·nit ostatnÌ obyvatelstvo.
VÏtöina obÏtÌ Ëervnov˝ch nepokoj˘ poch·zÌ z kmene Tarok, kter˝ pat¯Ì k p˘vodnÌmu
obyvatelstvu Plateau a jehoû p¯ÌsluönÌci jsou
vÏtöinou k¯esùanÈ. Militanti skupiny Hausa-Fulani p¯iöli do tÈto oblasti ze severu a jsou
drtivou vÏtöinou muslimovÈ. P¯es sto tisÌc
obyvatel muselo kv˘li n·silÌ opustit svÈ domovy a v souËasnosti ûijÌ v nÏkolika uteËeneck˝ch t·borech roztrouöen˝ch kolem Jos.
NavÌc trpÌ nedostatkem potravin a lÈk˘. P¯edpokl·d· se, ûe tyto ˙toky jsou souË·stÌ dob¯e
koordinovanÈ kampanÏ, kter· m· zmÏnit
etnicko-n·boûenskou rovnov·hu kv˘li nadch·zejÌcÌm lok·lnÌm a n·rodnÌm volb·m.
Na mÌrovÈm summitu, svolanÈm po ned·vn˝ch nepokojÌch z Ëervna a Ëervence, vyj·d¯ili deleg·ti za zdroj n·silÌ ve st·tÏ Plateau,
p˘sobenÌ etnick˝ch a n·boûensk˝ch milicÌ a
û·dali tradiËnÌ a n·boûenskÈ p¯edstavitele,
aby se snaûili odradit mladÈ lidi p¯ed vstupem do tÏchto extrÈmistick˝ch skupin. Avöak
˙toky majÌ pokraËovat zp˘sobem, kterÈ jeden z mÌstnÌch zdroj˘ oznaËil za ÑtichÈ zabÌjenÌ k¯esùan˘ì ûijÌcÌch v oblastech, kam jim
extrÈmnÌ muslimovÈ Ñzak·zali vstupì.
V n·vaznosti na zmÌnÏn˝ bombov˝ ˙tok,
vydal Ezekiel Gomos, sekret·¯ vl·dy, tiskovÈ
prohl·öenÌ, kterÈ jeötÏ vÌce podtrhlo vl·dnÌ
rozhodnutÌ jednat nanejv˝ö rozhodnÏ s jakoukoli Ñosobou, kter· p·ch· tyto odsouzenÌhodnÈ Ëiny a kter· ohroûuje mÌrovÈ souûitÌ
obyvatelstvaì.
Mervyn Thomas, v˝konn˝ ¯editel misijnÌ
organizace Christian Solidarity Worldwide,
prohl·sil: ÑTento vzestup n·silÌ, zejmÈna
v souvislosti s v˝roËÌm z·¯ijov˝ch ˙tok˘ na
USA, vysÌl· k¯esùan˘m v Jos zastraöujÌcÌ poselstvÌ.
VÌt·me vl·dnÌ prohl·öenÌ, kterÈ chce jednat rozhodn˝m zp˘sobem se vöemi pachateli
takovÈho n·silÌ a kterÈ chce chr·nit pr·vo
k¯esùan˘ na pokojnÈ bohosluûby bez strachu
z podobn˝ch ˙tok˘.
ñ Christian Solidarity Worldwide,
Velk· Brit·nie, 17. z·¯Ì 2002

JEPTIŠKA UVĚZNĚNA
KVŮLI NÁBOŽENSKÝM
KONVERZÍM
Šestapadesátiletá katolická řádová
sestra Vrishi Ekka byla odsouzena
za obracení hinduistů ke křesťanství
k šestiměsíčnímu vězení pro poru−
šení zákona o náboženství z roku
1969. Je držena ve vězení v Ambi−
kapuru ve středoindickém státě Cha−
tisgarh. Když křesťanské školy na
protest proti uvěznění jeptišky pře−
rušily výuku, hinduistické fundamen−
talistické skupiny, podporované vlád−
noucí hinduistickou nacionalistickou
stranou Bharatiya Janata (BJP),
v odvetu okázale pochodovaly před
těmito školami. V době křesťanské−
ho protestu pronesl partajní šéf BJP
Nand Kumar Sai provokativní řeč,
ve které uvedl, že křesťanské orga−
nizace nemají co protestovat vůči
soudnímu rozhodnutí. Mezitím se
jeptišky v křesťanské škole v Masore
rozhodly neuposlechnout výzvy hin−
duistických skupin, které požado−
valy vyloučit z výuky pravidelnou
modlitbu Páně.
– Compact Direct, USA, srpen 2002

Naöe e-mailov· adresa:
ppc-sf@cmail.cz
Elektronick· verze bulletinu
je p¯Ìstupn· na internetovÈ
adrese:
http://
mucednici.prayer.cz/
DalöÌ informace v angliËtinÏ
lze najÌt na internetov˝ch
adres·ch:
www.persecution.com
www.persecution.net
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ProË vzpl·l JeûÌö hnÏvem?
Bible n·s uËÌ, ûe B˘h je l·ska. NeuËÌ n·s, ûe B˘h je cel˝ l·ska nebo pouze l·ska.
Jeho jedn·nÌ majÌ i jinÈ str·nky.
Job ¯ekl: ÑB˘h mÏ dal v plen padouchovi, napospas mÏ vydal sp·r˘m svÈvolnÌk˘Ö on mnou zacloumal, uchopil mÏ za öÌji a rozt¯Ìötil mÏ; uËinil mÏ sv˝m
terËemì (16, 11ñ13). Kdyû Ëtu tyto ¯·dky, vybavuje se mi sv. äebesti·n ze vöech
stran probodan˝ öÌpy, kterÈ do nÏho nast¯Ìleli pron·sledovatelÈ k¯esùan˘. Job
by mohl ¯Ìci, ûe B˘h byl tou prvotnÌ p¯ÌËinou äebesti·nova utrpenÌ.
Job jistÏ vÏ¯il v jedinÈho Boha, ale hovo¯Ì, jako kdyby v Bohu byla urËit·
pluralita. Popisuje Boha, jako kdyby popisoval nep¯Ìtele, ale v tÈûe kapitole
jednÌm dechem prohlaöuje: ÑM·m svÏdka na nebesÌch,ì coû znamen·, ûe si
Boha p¯edstavuje jako nÏkoho, kdo se ujÌm· jeho p¯e.
JeûÌö reprezentoval Boha na zemi. Kdokoli vidÏl jeho, vidÏl Otce (Jan 14,9).
JeûÌö nemohl b˝t pouze l·ska.
ObËas vzpl·l jak˝msi bezd˘vodn˝m hnÏvem. Farizeus, kter˝ JeûÌöe pozval
na obÏd, ne¯ekl nÏjakou nelaskavou pozn·mku na jeho adresu, ale divil se jen,
proË si JeûÌö neumyl p¯ed jÌdlem ruce. JeûÌö zaËal ihned k·rat vöechny farizeje
a nazval je bl·zny a pokrytci.
Z·konÌk, jin˝ host, se pokouöel dÏlat to, co bych dÏlal z¯ejmÏ i j·, a to snaûit
se JeûÌöe uchl·cholit. Jako odpovÏÔ promluvil JeûÌö tvrdÏ na adresu vöech z·konÌk˘ a dokonce i na adresu jejich otc˘.
Kaûd˝ by p¯ece musel protestovat proti takovÈmu chov·nÌ hosta.
NejlepöÌ je p¯ijmout Boha a JeûÌöe, jeho posla takovÈ jacÌ jsou. Je öpatnÈ
chtÌt vztahovat lidskou etiku a lidskÈ modely chov·nÌ na Boha.
JeûÌö si p¯·l zem¯Ìt na k¯Ìûi, neboù to byla jedin· moûnost jak zaplatit v˝kupnÈ za lidskÈ h¯Ìchy. Aby mohl b˝t uk¯iûov·n, musel vzbudit nen·vist v˘Ëi
sobÏ samÈmu. Bez takovÈ nen·visti nemohlo dojÌt ani k JeûÌöovÏ z·stupnÈ smrti
ani k naöemu spasenÌ.
PrvnÌ apoötolÈ mÏli tent˝û cÌl, kdyû vÏdÏli, ûe krev muËednÌk˘ je sÌmÏ cÌrkve. TakÈ oni ochotnÏ vzbuzovali v˘Ëi sobÏ nen·vist.
V ÿÌmÏ nÏkte¯Ì éidÈ vÏ¯ili v Pavlovo poselstvÌ, jinÌ nikoli, avöak Pavel svÈ
obvinÏnÌ vzt·hl na cel˝ n·rod: ÑNeboù srdce tohoto lidu se zatvrdilo; uöima
tÏûko slyöeliÖì (Skutky 28, 24ñ27).
JeûÌö i jeho apoötolÈ dÏlali Ëasto vÏci, kterÈ jinÈ naplÚovaly hnÏvem. Bylo to
nezbytnÈ. PodobnÈ chov·nÌ je obËas praktikov·no i v dneönÌ podzemnÌ cÌrkvi.
ñ Z knihy Richarda Wurmbranda Ñ100 vÏzeÚsk˝ch meditacÌì

H L A S°
¡ ´
MUCEDNIKU
vych·zÌ pÏtkr·t do roka.
V prosinci vych·zÌ dvojËÌslo.
Bulletin vyd·v· obËanskÈ sdruûenÌ
Pomoc pron·sledovanÈ cÌrkvi.
K hlavnÌm cÌl˘m tohoto sdruûenÌ pat¯Ì:
a)†poskytovat hmotnou a duchovnÌ pomoc pron·sledovan˝m a pot¯ebn˝m
k¯esùan˘m
b)†informovat ve¯ejnost o pron·sledov·nÌ k¯esùan˘
c) podporovat vyd·v·nÌ literatury, kter· vypovÌd· o k¯esùansk˝ch muËednÌcÌch
ObËanskÈ sdruûenÌ ˙zce spolupracuje
s celosvÏtovou misijnÌ organizacÌ International Christian Association.
P Ã T H L AV N Õ C H Z ¡ S A D
tÈto misie je zaloûeno
na Epiötole éid˘m 13,3
1. Poskytovat (v p¯ÌsluönÈm jazyce)
Bible, k¯esùanskou literaturu a vysÌlat
k¯esùanskÈ rozhlasovÈ programy do
zemÌ a oblastÌ, kde jsou k¯esùanÈ pron·sledov·ni.
2. Poskytovat v tÏchto oblastech pomoc rodin·m k¯esùansk˝ch muËednÌk˘.
3. Organizovat podp˘rnÈ projekty na
pomoc vÏ¯ÌcÌm, aby v zemÌch, kde byli
pron·sledov·ni komunistick˝m reûimem mohli obnovit sv· vyzn·nÌ i†civilnÌ
ûivoty.
4. ZÌskat pro Krista ty, kte¯Ì vzdorujÌ
evangeliu.
5. Informovat svÏt o krutostech p·chan˝ch na k¯esùanech.

Tento bulletin lze bezplatnÏ objednat na adrese:
Hlas muËednÌk˘
poöt. p¯. 21
377 01 Jind¯ich˘v Hradec
DobrovolnÈ p¯ÌspÏvky je moûno zasÌlat na ˙Ëet:
Pomoc pronásledované církvi
ČSOB Jindřichův Hradec
č. ú.: 131257607/0300
konstatní symbol: 379

Kolumbie
M A R X I S T I C K É G E R I LY D E M O N S T R U J Í
SVOU SÍLU
V roce 2001 klesl ve světovém měřítku počet teroris−
tických útoků asi o jednu pětinu, ale zhruba k po−
lovičce těchto útoků došlo v Kolumbii. V této zemi
násilí bylo uneseno asi 2500 lidí a 3 500 jich bylo
zavražděno. Po desetiletí byli evangelikální křesťané
i další obyvatelé této země vystaveni vražedným úto−
kům, únosům, vysídlení a chudobě v důsledku nepře−
tržité gerilové války,.
28. února tohoto roku zastřelili rebelové z FARC
(Revoluční ozbrojené síly Kolumbie) Bernardo Urego
Osoria, člena Misijní křesťanské aliance sv. Vincenta
právě ve chvíli, když vedl do svého statku dobytek.
Podle zpráv zabily ozbrojené gerily tohoto muže
v souvislosti s jeho odmítnutím podporovat marxistic−
kou FARC.
„Tento šlechetný člověk, známý u bojovníků FARC
jako Mono Jojoy, opakovaně upozorňoval, že je nut−
né považovat křesťanské pastory za ‚útočné cíle‘“,
uvedl bogotský pastor Hector Pardo.
7. dubna rebelové odpálili velkou nálož v autě
v městě Villavicencio, která usmrtila dvanáct lidí. Podle
zpráv byli mezi oběťmi dva mladí lidé z církve Assem−
bly of God. Následující ráno usmrtila další v autě
umístěná nálož několik lidí v městě Puerto Asia. Pod−
le zpráv byli dva usmrcení lidé opět členy Assembly
of God.
2. května došlo k bombovému útoku na kostel ve
vesnici Bojay při kterém přišlo o život 117 lidí. 6. květ−
na byl zavražděn i pastor z tohoto sboru Fredy Anto−
nio Ureta. Uprostřed tohoto teroru vyznávají křesťa−
né, kteří v Kolumbii přesto vytrvali, že odměna je
veliká. „Veliké množství lidí přichází k Pánu,“ prohla−
šuje Pedro Hernandez, vedoucí pastor Medellinské−
ho svazu evangelikálních pastorů (AMEM).
Hlas mučedníků obdržel dopis od jednoho z našich
kontaktních pracovníků v Kolumbii. Mimo jiné v něm
stojí: „Tyto zprávy jsou velmi ponuré. Gerily nyní de−
monstrují svou sílu. Jejich nejnovější taktika spočívá
v únosech a vraždách známých představitelů kolum−
bijských velkoměst i menších měst. Avšak příležitostí
ke křesťanskému svědectví je hojně. Stále více křes−
ťanů čte brožuru Richarda Wurmbranda o teroristech,
která se jim za této složité situace stala vodítkem
duchovního postoje vůči gerilovým rebelům.
– Hlas mučedníků, USA, září 2002

