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Noble Alexander se narodil 12. ˙nora 1934 v San
German Oriente na KubÏ. V letech 1959ñ1962 slouûil na KubÏ jako asistenËnÌ pastor. 20. b¯ezna 1962,
po k·z·nÌ, ve kterÈm popisoval p˘vod h¯Ìchu, byl
zatËen a ve vykonstruovanÈm procesu odsouzen
za p¯Ìpravu atent·tu na Fidela Castra. Kub·nsk·
tajn· policie interpretovala Nobleovo k·z·nÌ, ve
kterÈm lÌËil Lucifer˘v z·pas o svrchovanost, za alegorii na Castr˘v reûim. Noble byl proto odsouzen
na 22 let do vÏzenÌ, kde byl muËen a musel otrocky
pracovat. V dobÏ jeho uvÏznÏnÌ se s nÌm dala manûelka rozvÈst a vzala si komunistickÈho p¯ed·ka.
I ve vÏzenÌ vöak Noble pokraËoval ve svÈ evangelizaËnÌ pr·ci a v omezen˝ch vÏzeÚsk˝ch podmÌnk·ch se podÌlel na vytvo¯enÌ ileg·lnÌch podzemnÌch
cÌrkvÌ. Takto p˘sobil ve vÏzenÌch Isle of Pines, Las
Villas, Boniato a v havanskÈm vÏzenÌ Combinado
del Este. Tyto tajnÈ cÌrkve zakouöely fenomen·lnÌ
r˘st, avöak tito vÏ¯ÌcÌ za to museli takÈ tvrdÏ zaplatit. Pastor Noble zakouöel brut·lnÌ bitÌ, hladovÏnÌ a opakovan˝ a dlouhodob˝ pobyt na samovazbÏ. V roce 1979 byl ve vÏzenÌ tajnÏ ordinov·n
sv˝m spoluvÏznÏm pastorem Pedrem de Armas. Noble˘v duch byl v tÏchto muËiv˝ch dob·ch neobyËejnÏ posÌlen jeho nezlomnou v˘lÌ a odevzd·nÌm se
Bohu. Jeho krÈdem byla v tÈ dobÏ myölenka: ÑZem¯u svobodn˝,ì kter· se pozdÏji stala i n·zvem
knihy, ve kterÈ Noble popsal dobu svÈho vÏznÏnÌ.
V tÈto dobÏ se Noble ve vÏzenÌ setkal takÈ s Tomem Whitem, ¯editelem americkÈho Hlasu muËednÌk˘, kter˝ byl na KubÏ uvÏznÏn za rozöi¯ov·nÌ
evangelizaËnÌch trakt·t˘. (viz kniha nakladatelstvÌ

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.

pokračování na str. 1
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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.

Richard Wurmbrand
napsalÖ

pokračování z 1. str. obálky

STEFANOS Akce Kuba.) ÑV tomto kub·nskÈm vÏzenÌ,ì ¯Ìk· White, Ñse Noble stal m˝m vÏzeÚsk˝m
pastorem.ì
Jako AmeriËan smÏl mÌt Tom ve
vÏzenÌ Bibli. ÑKaûd˝ t˝den,ì
vzpomÌn· Tom, Ñû·dal Noble ode
mÏ jednu str·nku z mÈ Bible pro
shrom·ûdÏnÌ, kterÈ vedl ve svÈ
cele. A tak jsem trhal str·nky
z Bible, sroloval je a d·val do balÌËku s m˝dlem. Jednoho dne vöak
dozorce p¯i kontrole str·nku
v m˝dle objevil. Rozzu¯en˝ dozorce se ihned snaûil zjistit, kde m·
tato str·nka sv˘j p˘vod. Noble mu
vöak odmÌtl ¯Ìci, ûe poch·zÌ ode
mÏ. Za tento vzdor vöak velmi
trpÏl. I kdyû jsem vÏdÏl, ûe Noble
byl po devades·t dnÌ vÏznÏn v samovazbÏ, nikdy mi ne¯ekl, ûe to
bylo kv˘li tÈ str·nce.ì
DÌky vytrval˝m snah·m Toma
Whita a k¯esùansk˝ch organizacÌ
ve Washingtonu byl pastor Noble
nakonec z vÏzenÌ propuötÏn a
26. Ëervna 1984 p¯iletÏl do Washingtonu.
V roce 1986 zaËal Noble svou
duchovnÌ sluûbu v USA a v roce
1991 byl ordinov·n jako pastor.
Po patn·ct let slouûil v nÏkolika
sborech na severoz·padÏ USA.
Pastor Noble Alexander zem¯el
20. Ëervence tohoto roku obklopen svou rodinou a p¯·teli. P¯estoûe byl nejdÈle vÏznÏn˝m k¯esùansk˝m vÏznÏm na kub·nskÈm
ostrovÏ, vlastnil podivuhodnou
duchovnÌ radost, vyvÏrajÌcÌ z jeho
svobody v Kristu.
BezpoËet jeho nÏkdejöÌch k¯esùansk˝ch spoluvÏzÚ˘ m· k vypravov·nÌ o tomto muûi vÌry ¯adu p¯ÌbÏh˘ o tom, jak se kv˘li nim
dok·zal obÏtovat. I kdyû jeho sluûba zde na zemi skonËila, radujeme se, ûe je nynÌ ˙ËastnÌkem svÈ
nebeskÈ odmÏny.

P R AV › V › Z N A M V¡ N O C

P¯ijal na sebe podobu sluûebnÌkaÖ
(FIPIPSK›M 2,7)

Naöi milovanÌ,
slitov·nÌ etymologicky znamen· trpÏt s naöÌm
spoleËnÌkem. BohatÌ lidÈ a lidÈ ve vysok˝ch
funkcÌch, jakoû i lidÈ tzv. st¯ednÌ vrstvy se
musejÌ uËit, jak se na svÏt pod sebou dÌvat.
SlavÌ sice v·noËnÌ sv·tky, ale nerozpozn·vajÌ
jejich prav˝ v˝znam.
JeûÌö p¯iöel na zem, aby zakusil, jakÈ to je,
kdyû nebesa jakoby zklamou: Kdyû nÏkdo
hladovÌ, ale nepröÌ mu mana, kdyû je nÏkoho
jedin˝m ˙krytem chlÈv, aËkoli nenÌ zvÌ¯e;
kdyû je nÏkdo uk¯iûov·n a lidÈ pod nÌm hrajÌ
karty; kdyû nÏkdo vol· k Bohu a nedost·v·
odpovÏÔ.
Nemohli by lidÈ st¯ednÌ Ëi vyööÌ spoleËenskÈ t¯Ìdy zakusit totÈû? ProË by nemohli nÏkolik t˝dn˘ chodit o hladu, jako chodÌ jejich
brat¯i ñ aniû provedli nÏco zlÈho ñ v BangladÈöi nebo v Mali?
JeûÌö ¯Ìk·, ûe zloËinec m˘ûe vstoupit do
nebe, ale Ëernoch nebo otrhanec nesmÌ vstoupit do boh·Ëovy zahrady. ZloËinec si m˘ûe
hr·t s andÏly, ale chudÈ dÌtÏ si s dÌtÏtem bohatÈho hr·t nesmÌ.
Pes leûÌ na pohovce se sv˝m p·nem, ale
sluha, kter˝ cel˝ den pracoval na ˙pravÏ zahrady nebo sluûka p¯ipravujÌcÌ cel˝ den
skvÏlou potravu, nedostanou pozv·nÌ, aby
se posadili.
VÌm, ûe je spousta argument˘ proti p¯Ìliö
1

Schov·vat se
za n·boûenstvÌ
nebo kr·Ëet vÌrou

vst¯ÌcnÈmu chov·nÌ k chud˝m lidem. Moûn·,
ûe by tak bohatÌ utrpÏli ökodu. Ot·zkou ale
nenÌ, jakÈ majÌ lidÈ bohatÈ a st¯ednÌ vrstvy
argumenty, ale jak ty vÏci tam odspodu vypadajÌ; neboù öedes·t procent lidstva hladovÌ,
nebo p¯inejmenöÌm nem· potravy tolik, kolik by pot¯ebovalo.
JeûÌö n·s neuËÌ, abychom si chudÈ lidi drûeli
daleko od tÏla, ale naopak n·s nab·d·, kdyû
slavÌme sv·tky, zv·t chudÈ, zmrzaËenÈ, chromÈ, slepÈ, ty nejmÈnÏ p¯itaûlivÈ osoby do
sv˝ch domov˘ (Luk·ö 14,13). Povolal tebe,
nehodnÈho h¯ÌönÌka, abys p¯iöel do nebe.

n

(NAPSAL TOM WHITE,
ŘEDITEL HLASU
MUČEDNÍKŮ V USA)

* * *
JeûÌö se jistÏ nenarodil 25. prosince. V tÈ dobÏ
je v noci kolem JeruzalÈma pronikav· zima.
Nebylo zvykem, aby ûidovötÌ pastevci hlÌdali
na poli sv· st·da tak pozdÏ.
Bible n·m nesdÏluje datum, kdy se JeûÌö
stal ËlovÏkem. 25. prosinec byl v ¯ÌmskÈ ¯Ìöi
sv·tkem, kdy se konaly pohanskÈ slavnosti
kultu slunce. K¯esùanÈ vyuûili tÈto p¯Ìleûitosti, kdy je jejich pron·sledovatelÈ mohli jen
tÏûko identifikovat, a slavili JeûÌöovo narozenÌ ñ ale nikoli jen jeho fyzickÈ narozenÌ, ke
kterÈmu doölo v urËit˝ konkrÈtnÌ den. Slavili
kaûdodennÌ z·zrak JeûÌöova narozenÌ v duöÌch tÏch, kte¯Ì ho p¯ijali za svÈho Spasitele.
JeûÌö se narodil ve st·ji a byl poloûen do
jeslÌ. Bylo öpatnÈ od past˝¯˘, z nichû kaûd˝
mÏl jistÏ na hlavÏ alespoÚ nÏjakou pokr˝vku, i od mudrc˘, kte¯Ì mÏli pohodlnÈ domovy, ûe nechali novÏ narozenÈho Kr·le sp·t
v jeslÌch na senÏ. Mohli ho vzÌt k sobÏ do sv˝ch
domov˘. JeûÌöovo mÌsto nenÌ v jeslÌch. A jeötÏ
mÈnÏ pak na k¯Ìûi. Ale JeûÌö neshledal ötÏstÌ
v tom, ûe z˘stane v nebi. MÌsto, po kterÈm on
touûÌ je naöe srdce. A pr·vÏ tam chce ûÌt.
Pr·vÏ ten okamûik, kdy se v mÈm srdci
narodÌ JeûÌö, kdy se mu j· osobnÏ st·v·m
MariÌ, jsou ty pravÈ V·noce. JeûÌö ¯ekl, ûe si
p¯eje mÌt v ËlovÏku matku. ÑNeboù kdo ËinÌ
v˘li mÈho Otce v nebesÌch, to jeÖ m·Ö matkaì (Matouö 12,50).
Slavme V·noce v tomto smyslu.

Na jedné ze svých cest do Pákistánu jsem měl vzácnou příležitost sedět na podlaze s třiceti pákistánskými pastory a laickými evangelisty.
Přivezl jsem jim pozdravy od amerických křesanů i od věřících, kteří
žijí v zemích, kde je evangelium zapovězené a kteří kráčí ve stejných
šlépějích víry jako oni. Po setkání ke
mně venku přistoupil starší muž
a podal mi ruku. Bylo to na zaprášeném dvoře a byl horký den.
Vzpomínám si na ten prach a
mouchy sedící na jeho tmavě modrém saku. Jak jsme hovořili, utíral si
každou chvíli z čela pot. Tiše, jakoby na svou obranu, mi vyprávěl:
„Každé ráno jedu autobusem do
města. Když se autobus rozjíždí,
začnu lidem rozdávat evangelizační
traktáty. Obsahují prosté poselství
o Ježíši, našem Spasiteli. Lidé
v autobuse nemají nic na práci, a tak
si je začnou číst. Občas mě muslimští muži za to zbijí. Když ukončím
rozdávání traktátů, postavím se obvykle ke dveřím. Někdy mi muslimští muži projeví velkou „přízeň“
a vyhodí mne ze dveří. Často se při

* * *
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U Izaj·öe 9,6, Ëteme: ÑNeboù se n·m narodÌ
dÌtÏì. V hebrejskÈm origin·le tohoto proroctvÌ o p¯Ìchodu Mesi·öe pokraËuje n·sledovnÏ: ÑNeboù se n·m narodÌ dÌtÏ; a vl·da bude
na jeho rameni: a bude naz˝v·n P¯edivn˝,
R·dce, udatn˝m Bohem (El Ghibor)Öì
Bylo jistÏ udatn˝m rozhodnutÌm opustit
nebesa, svÏt andÏl˘ a rozhodnout narodit se
v chlÈvÏ, b˝t od dÏtstvÌ v nebezpeËÌ smrti, ûÌt
cel˝ ûivot s v˝hledem na uk¯iûov·nÌ a z·rmutek a to vöe kv˘li sp·se, jÌû se lidstvo ani nejevÌ b˝t hodnÈ. N·ö P·n vöak vÏdÏl, ûe tato obÏù
bude nakonec korunov·na slavn˝m triumfem, a tak ji podstoupil.
V·noce jsou p¯ipomÌnkou narozenÌ udatnÈho Boha.
A toto je i hlavnÌm rysem tÏch, kte¯Ì ho
v tÈto udatnosti n·sledujÌ. Povrchnost a vlaûnost nemajÌ v k¯esùanstvÌ mÌsta.
Jist˝ zn·m˝ kazatel, jehoû otec byl pijan,
zatÌmco matka zboûn· ûena, byl pr·vÏ svou
matkou vyuËov·n od rannÈho dÏtstvÌ zvl·ötnÌ duchovnÌ zkuöenosti. MÏl poloûit na podlahu l·hev vÌna, hracÌ karty, hracÌ kostky,
pornografickÈ Ëasopisy, nÏjakÈ bankovky,
svou fotografii a chodit po tÏchto vÏcech a volat: ÑNe! Ne!ì A znovu ÑNe! Ne!ì Pak mÏl
¯Ìci: ÑPat¯Ìm udatnÈmu Bohu a budu vûdy
¯Ìkat NE! jakÈmukoli pokuöenÌ a h¯Ìchu.ì
P¯ipomÌnejme si p¯irozenost boûskÈho
hrdiny, opouötÏjme pohodlnou cestu, a rozhodnÏme se vûdy tak, jak se v historii rozhodli vöichni hrdinovÈ vÌry: ÑAù zvÌtÏzÌm Ëi
zahynu, nikdy se vöak nevzd·m.ì
PoûehnanÈ V·noce v·m i vöem vaöim blÌzk˝m.
V Kristu V·ö
Richard Wurmbrand

takovém pádu zraním a krvácím –
ale mám kapesník. Počkám na další autobus a začnu znovu.“
Modlili jsme se spolu a byl jsem
jeho svědectvím povzbuzen, tím, že
nechtěl životem jen tiše proplouvat.
Tady doma se mohu pohodlně
posadit na pohovku a vymýšlet důvody proč tento člověk možná evangelizuje špatným způsobem a ve
špatné chvíli. Můj intelektuální rozlet mi třeba pomůže nalézt odpovědnost vůči pákistánským křesanům i dalším pronásledovaným
věřícím a možná mi dodá i vůli
k modlitbám či další podpoře. Zůstává však skutečností, že oním
mužem rozdané traktáty zůstanou
pravděpodobně jediným poselstvím
evangelia, které k těmto zvědavým
Pákistáncům během jejich života
dorazí. Pronásledovaná církev žije
v zemích s jen mizivým procentem
křesanů a navíc vlády i společnost
v těchto zemích evangelizaci oponují. Tito odvážní lidé, riskující svou
víru, nemusejí evangelizovat. Oni se
rozhodli svědčit.
Nedávno jsem navštívil konferenci našeho mezinárodního výboru pro
oblast Dálného východu, na kterou
se sjeli spolupracovníci z různých
regionů této oblasti, aby se vzájemně podělili o své zkušenosti víry.
Náš malajský spolupracovník, který
seděl vedle mne, si vzal mikrofon
a řekl: „V Malajsii vám křesanské
denominace neumožní kázat, pokud chcete svým kázáním oslovovat muslimy. Ale jak mohu ignorovat 60 % obyvatelstva vlastní země
jen kvůli tomu, že je to riskantní?
Mnozí křesané chtějí v naší zemi
korunu, ale nikoli kříž.“ Odsouhlasili
jsme finanční pomoc pro tyto bratry,
aby mohli tisknout křesanské materiály a pokračovat v práci s ilegálními konvertity. (Některé oficiální
církve ve světě možná také hledají
vlastní způsoby jak evangelizovat.)
Sestra z Číny, sedící naproti, povstala a ujala se slova. Pracuje mezi

[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
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misijnÌ organizaci, jejÌmû cÌlem je pom·hat
pron·sledovan˝m k¯esùan˘m. Tento text byl
p¯evzat ze staröÌch materi·l˘.]

třináctimilionovým kmenem Hmong,
jehož příslušníci obývají Čínu a jihovýchodní Asii. „Lidé z kmene
Hmong, podobně jako Židé, trpěli
po staletí útlak z nejrůznějších stran.“
Tato sestra rozumí, co útlak znamená. Se svým nemluvnětem musela
při útěku přebrodit řeku, když komunisté napadli oblast, kde žila,
a stříleli hmongské obyvatelstvo jako
králíky. Nyní se tam opět vrátila, aby
mezi svým lidem šířila evangelium
a byla i zdrojem informací pro naši
misijní organizaci. Její lid patří k nejhůře pronásledovaným národům
Asie, a to hlavně kvůli stále rostoucí
křesanské komunitě. Odsouhlasili
jsme tisk mnoha tisíců hmongských
Biblí i dětských obrázkových Biblí
i finanční pomoc pro hmongské
evangelisty.
Pak se slova ujal náš kontaktní
pracovník z Indonésie, sedící nalevo ode mne. Představil čtvrtý nejlidnatější národ světa, který pobývá
na 13 000 ostrovech. „V Poso bylo
zničeno 19 z 21 kostelů. Zůstaly jen
dva, a i ty jen jako cíl pro nějakou
další násilnou akci. Vláda slíbila
ochranu, ale útočníci své jednotky
nestáhli. V Poso a na Moluckých
ostrovech byly zabity tisíce lidí –
převážně křesané.“ Diskutovali
jsme nad složením balíčků se základními životními potřebami, které
v této zemi distribuujeme mezi nejpotřebnějšími. Na jednom z indonéských ostrovů máme také vlastní
sklad tohoto materiálu. Balíčky obsahují léky, nástroje, kuchyňské potřeby a křesanskou literaturu.
Náš kontaktní pracovník z Bangladéše radostně vyprávěl: „Během
prvních pěti měsíců tohoto roku jsme
vykonali 508 křtů konvertitů z muslimského prostředí. Mezi těmito obrácenými však bylo kvůli konverzi
znásilněno 27 žen. Muslimové navíc strhali na některých domech konvertitů nové plechové střechy.“ Hovořili jsme o možnosti koupit pro
tyto věřící střechy nové a měli jsme

Vietnam
PRON¡SLEDOV¡NÕ ETNICK›CH VÃÿÕCÕCH
VZRŸST¡

Zpr·vy, kterÈ p¯ich·zejÌ z Vietnamu, naznaËujÌ, ûe tamnÌ vl·da zintenzivÚuje pron·sledov·nÌ etnick˝ch vÏ¯ÌcÌch. Podle misijnÌ rozhlasovÈ spoleËnosti Far East Broadcasting,
sdÏlil jist˝ k¯esùan z kmene Hmong, ûe voj·ci
a policistÈ st¯eûÌ vöechny k¯esùanskÈ vesnice
a peËlivÏ sledujÌ jejich obyvatele. ÑNem˘ûeme jiû nad·le konat spoleËn· shrom·ûdÏnÌ.
PolicistÈ Ëasto p¯ich·zejÌ do k¯esùansk˝ch
dom·cnostÌ a hledajÌ Bible, zpÏvnÌky a k¯esùanskou literaturu. Cokoli naleznou, ihned
sp·lÌ.ì ⁄¯ady od kaûdÈ dom·cnosti poûadujÌ, aby mÏla vystavenÈho ÑzlÈho duchaì na
d˘kaz, ûe je v rodinÏ uctÌv·no tradiËnÌ animistickÈ uËenÌ. Pokuta za neuposlechnutÌ tohoto na¯ÌzenÌ je v p¯epoËtu asi 320 KË, coû je
pro tamnÌ kmenovÈ rolnÌky, kte¯Ì vydÏl·vajÌ
100 KË mÏsÌËnÏ, velk· Ë·stka.

VietnamötÌ k¯esùanÈ tajnÏ zhotovujÌ NovÈ Z·kony ve svÈm
kmenovÈm jazyce.

Biblick˝m p¯ekladatel˘m je ve Vietnamu
Ëasto br·nÏno v jejich lingvistick˝ch v˝zku4

mech. Australsk˝ Hlas muËednÌk˘ ned·vno
zareagoval na situaci tÏchto kmenov˝ch vÏ¯ÌcÌch a p¯eloûil a vytiskl Nov˝ Z·kon v jednom
jihoasijskÈm kmenovÈm jazyce. Jelikoû se jedn· o relativnÏ mal˝ kmen, nem˘ûeme jeho
jmÈno uve¯ejnit. Hlas muËednÌk˘ takÈ jako
prvnÌ p¯eloûil a vytiskl kompletnÌ Bibli v jazyce Hmong. Chceme i nad·le za podpory
naöich Ëten·¯˘ pom·hat utlaËovan˝m kmenov˝m k¯esùan˘m v Asii.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, listopad 2002

radost z informace, že se naši tamní pracovníci stali největšími distributory Biblí v Bangladéši.
Jeden z přátel mi na konferenci
řekl: „Jestliže my křesané nevykročíme do tmy nepřátelského prostředí, jsme odsouzeni k vzájemnému
napadání, odsuzování a odmítání
anebo se staneme tak ‚tolerantními‘ ke všem ostatním náboženstvím, že se nebudeme hodit k ničemu jinému, než být jako sůl bez
chuti vyhozeni z domu Spasitele.“
Tento můj křesanský přítel kráčí
otevřeně cestou víry. Stál jsem jednou od něho pouhé tři metry, když
ho obstoupili čínští policisté a odvedli ho k výslechu. Kdekoli je, je
dobrou solí.
– Hlas mučedníků, USA,
listopad 2002

POPRAVA TÿÕ KÿESçANŸ

Podle zpr·v skupin pro lidsk· pr·va byli
v r·mci masivnÌ razie vietnamsk˝ch ˙¯ad˘
na k¯esùany horskÈho kmene Montagnard˘, popraveni t¯i k¯esùanÈ smrtÌcÌ injekcÌ.
MontagnardovÈ jsou domorod˝m horsk˝m
kmenem, kter˝ m· odliönou kulturu i jazyk
od hlavnÌch etnick˝ch Vietnamc˘.
29. ¯Ìjna, popravili p¯ÌsluönÌci vietnamsk˝ch bezpeËnostnÌch sil (Cong An) ve vÏzeÚskÈ cele smrtÌcÌ injekcÌ t¯i montagnardskÈ
k¯esùany z vietnamskÈho st¯edoho¯Ì. JmÈna
obÏtÌ jsou Y-Suon Mlo z vesnice Buon Kuang,
Y-Het Nie Kdam z vesnice Buon Ea Tieo
a Y-Wan Ayun z vesnice Buon Gram. Vöechny zmÌnÏnÈ vesnice se nach·zejÌ v provincii
Dak Lak.
Tito t¯i k¯esùanÈ byli popraveni jen proto,
ûe se v ˙noru 2001 ˙Ëastnili pokojn˝ch
demonstracÌ. Tyto demonstrace byly vyprovokov·ny zatËenÌm a muËenÌm dvou montagnardsk˝ch k¯esùan˘. VietnamskÈ bezpeËnostnÌ sÌly na to reagovaly zavedenÌm
stannÈho pr·va. Vöechny montagnardskÈ
vesnice byly uzav¯eny a cestov·nÌ zak·z·no.
Stovky Montagnard˘ byly zatËeny a muËeny
elektrick˝mi obuöky. VietnamskÈ vojenskÈ
hlÌdky st¯eûily cel˝ prostor kolem vesnic, aby
jejich obyvatelÈ nemohli zÌskat potraviny ani
vodu.
MontagnardovÈ z vietnamskÈho st¯edoho¯Ì ñ jsou zn·mÌ takÈ jako lid Degar ñ zakouöÌ
ze strany vietnamskÈ vl·dy krutÈ pron·sledov·nÌ jiû od komunistickÈho p¯evratu v jiû-

n

S˙d·n

PŘÍBĚH JOHNA LASU
Pastor Lasu uprchl s malou skupinkou křesanů do buše, když v roce
1994 vládní vojska zabrala většinu
jižního regionu v okolí města Džuba. Mnoho súdánských křesanů
bylo přinuceno pod hrozbou smrti
přijmout muslimskou víru. Pastor
Lasu na křesany naléhal, aby zůstali ve víře pevní. Vládní jednotky
však neúnavně prohledávaly buš,
aby tohoto vzdorujícího pastora zatkly. To se jim nakonec podařilo.
Pastor Lasu byl chycen a uvězněn.
Při jednom výslechu byl mučen tak
intenzivně, že ztratil vědomí, přesto
však jako zázrakem přežil. Přes
všechno mučení a vyhrožování zůstal Bohu věrný. Při své nedávné
návštěvě jižního Súdánu se zástupci Hlasu mučedníků setkali s pastorem Lasu a přijali velké povzbuzení
z jeho podivuhodného vyprávění.
(Členem tohoto týmu byl i přizvaný
zástupce české pobočky Hlasu mučedníků.)
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nÌm Vietnamu v roce 1975. Lid Degar je domorod˝m horsk˝m obyvatelstvem, kterÈ tvo¯Ì vÌce jak t¯icet kmenov˝m skupin ob˝vajÌcÌch vietnamskÈ st¯edoho¯Ì s celkov˝m poËtem
asi 600 000 lidÌ. Okolo 400 000 z nich se hl·sÌ
ke k¯esùanstvÌ ñ jak ke katolictvÌ, tak k protestantstvÌ.
Vietnamsk· tajn· policie nutila jistou zdravotnÌ sestru, aby vst¯Ìkla t¯em vÏznÏn˝m k¯esùan˘m smrtÌcÌ injekci. Protoûe to zdravotnice odmÌtla, policistÈ ji odstrËili a sami podali
t¯em Montagnard˘m nezn·mou l·tku. Ti bÏhem nÏkolika minut ve velik˝ch k¯eËÌch zem¯eli.
Tato skupinov· poprava je souË·stÌ masivnÌ kampanÏ proti k¯esùan˘m ve Vietnamu.
HlavnÌ n·por tÈto razie byl veden pr·vÏ proti
horsk˝m etnick˝m minorit·m, mezi nÏû pat¯Ì
i zmÌnÏnÌ montagnardötÌ k¯esùanÈ nebo k¯esùanÈ kmene Hmong. Podle skupiny pro lidsk· pr·va Jubilee Campaign bylo zatËeno
nejmÈnÏ 20 k¯esùan˘ kmene Hmong. Do konce z·¯Ì tohoto roku bylo v provincii Dak Lak
n·silnÏ rozpuötÏno 354 ze 412 sbor˘. V polovinÏ ¯Ìjna bylo zatËeno nebo Ñzmizeloì dalöÌch asi 50 k¯esùansk˝ch pastor˘ a cÌrkevnÌch
staröÌch.
P¯edpokl·d· se, ûe zbyl˝ch 58 sbor˘ v tÈto
provincii bude takÈ brzo uzav¯eno. ProvinËnÌ televize z Dak Lak odvysÌlala report·û
o Ñob¯adu dobrovolnÈho z¯eknutÌ se k¯esùanstvÌì, kter· zachycuje k¯esùanskÈ ÑdobrovolnÌkyì, jak se vzd·vajÌ sv˝ch BiblÌ a zpÏvnÌk˘,
kterÈ jsou pak ob¯adnÏ sp·leny.
ñ Jubilee Campaign, Velk· Brit·nie,
9. listopadu 2002

Hlas mučedníků: Dozvěděli jsme
se, že jste byl po jednom ze svých
zatčení držen patnáct dní v přepravním kontejneru a dávali vám
jen trochu potravy a vody. Můžete nám o tom něco říci?
Pastor Lasu: V kontejneru byla
tma a spousta moskytů, kteří na mě
neustále doráželi. Pot se ze mě řinul proudem, bylo to opravdu hrozné. Snažil jsem se nepřetržitě modlit a chovat se jako křesan. Skrze
Ježíše Krista jsem věřil v Boha, který koná zázraky. Zvykl jsem si říkat
Bohu: Ty jsi byl věrně s Danielem,
s Abednegem, proto zde jsem, jsem
tvým služebníkem. Prosím, zůstávej se mnou, pomáhej mi stát pevně ve víře. Procházím hroznou
zkouškou, ale věřím, že v ní tvou
mocí obstojím. Ještě stále ti patřím,
a jen tobě budu zachován.“
Hlas mučedníků: Následovalo
další zatčení v roce 1998. Odvezli
vás do proslulého „Bílého domu“ – súdánské mučírny v městě
Džuba. Slyšeli jsme, že vám za
zády přivázali ruce k nohám a takto vás nechali viset na laně po
sedm hodin. K tomu vás ještě čtyři muži bili, bičovali a mlátili obušky. Na co jste v té chvíli myslel?
Jak jste to mohl vůbec přežít?
Pastor Lasu: Když mě ti muži
tloukli, vykřikoval jsem stále jméno
Pána Ježíše a volal jsem k němu:
„Ježíši Kriste, měj se mnou slitování, nikdy tě neopustím.“ Vojáci se mi
posmívali: „Vy lidé, kteří předstíráte,
že věříte v Ježíše a stále se ho
dovoláváte, jste v této zemi zodpovědni za všechny hlavní problémy.
Kvůli vám musíme válčit!“ A tak jsem
prosil Ježíše, aby osvítil mysl mých
trýznitelů a seslal na ně svého Ducha, který jediný je mohl změnit.
Modlil jsem se za ně, protože jsem
pochopil, že jsou to zaslepení lidé,
kteří ač mají oči, nevidí. Modlil jsem
se, aby je osvítila milost Boží a oni
poznali, že pronásledují křesany

VE VIETNAMU UZAVÿENO PÿES
350 KOSTELŸ
V PROVINCII DAK LAK DESÕTKY
UVÃZNÃN›CH NEBO POHÿEäOVAN›CH
KAZATELŸ

Z Vietnamu p¯ich·zejÌ informace o poslednÌ
vlnÏ pron·sledov·nÌ montagnardsk˝ch
evangelik·l˘ na vysoËinÏ ve st¯ednÌm Vietnamu.
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PracovnÌci, zab˝vajÌcÌ se lidsk˝mi a n·boûensk˝mi pr·vy v jihoasijsk˝ch zemÌch, v ¯Ìjnu zÌskali dokumenty, kterÈ potvrzujÌ, ûe jen
v z·¯Ì museli v provincii Dak Lak zav¯Ìt 412
kostel˘ a do poloviny ¯Ìjna zmizelo nebo bylo
uvÏznÏno asi 50 k¯esùansk˝ch kazatel˘
a staröÌch z tÈto provincie, a ûe zb˝vajÌcÌch
58 kostel˘ bude brzy zav¯eno takÈ.
7. listopadu uve¯ejnila americk· organizace Freedom House zpr·vy o pokraËujÌcÌm
pron·sledov·nÌ hmongsk˝ch k¯esùan˘ v severoz·padnÌch provinciÌch Vietnamu a takÈ
fotografii a p¯ÌbÏh öestat¯icetiletÈho hmongskÈho k¯esùana, jenû byl pro svou vÌru ubit
policiÌ. TakÈ obvykle velice opatrn· Konference ¯Ìmskokatolick˝ch biskup˘ ned·vno
uve¯ejnila dopis, ost¯e kritizujÌcÌ pron·sledov·nÌ katolick˝ch Montagnard˘.
Zpr·vy z postiûen˝ch mÌst vykreslujÌ n·sledujÌcÌ obraz: ke konci lÈta p¯edvolaly ˙¯ady p¯edstavitele p¯ev·ûnÏ menöinov˝ch cÌrkvÌ a prohl·sily jejich sbory za ileg·lnÌ a pod
pohr˘ûkou tvrd˝ch n·sledn˝ch opat¯enÌ
v p¯ÌpadÏ neuposlechnutÌ daly p¯Ìkaz k zruöenÌ vöech jejich cÌrkevnÌch organizacÌ. D·le
bylo cÌrkevnÌm p¯edstavitel˘m zak·z·no vykon·vat jakoukoliv n·boûenskou aktivitu
mimo domov a rodiny. StejnÏ tak byla zak·z·na veöker· spoleËn· cÌrkevnÌ Ëinnost, jako
bohosluûby, vyuËov·nÌ, modlitby za nemocnÈ, dodrûov·nÌ cÌrkevnÌch sv·tk˘, vysluhov·nÌ sv·tostÌ, k¯ty, svatby a poh¯by.
MontagnardskÈ sbory (montagnard znamen· ËlovÏk z hor, a je to typick˝ n·zev pro mnoho vietnamsk˝ch menöinov˝ch kmenov˝ch
skupin na st¯ednÌ vrchovinÏ) byly v minulosti
souË·stÌ EvangelickÈ cÌrkve JiûnÌho Vietnamu (EVCN). Evangelick· cÌrkev byla loni,
26 let po spojenÌ zemÏ pod vl·dou komunismu, ofici·lnÏ legalizov·na, avöak p¯ihl·sit se
k nÌ mohlo jen nÏkolik m·lo set montagnardsk˝ch sbor˘. P¯es ËastÈ problÈmy a mnoh·
omezenÌ komunistick˝ reûim aû do ˙nora 2001
neochotnÏ existenci montagnardsk˝ch sbor˘
tÈmÏ¯ dvacet let toleroval. V tu dobu p¯ekvapilo nÏkolik tisÌc Montagnard˘ vl·dnoucÌ reûim demonstracemi proti nez·konnÈmu p¯e-

bezdůvodně, že jsme nic zlého neučinili.
Hlas mučedníků: Váš křesanský
přítel, který byl mučen spolu s vámi, nepřežil. Slyšeli jsme, že islámští vojáci tu noc vykopali dva
hroby – jeden pro vašeho přítele
a druhý pro vás. Jak na to reagovali, když zjistili, že jste to hrozné
mučení přežil?
Pastor Lasu: Když mě přestali
mlátit, uvolnili provaz na kterém jsem
visel a nechali mě asi ze tří metrů
dopadnout volně na zem. Bylo s podivem, že jsem si při tom pádu nic
nezlomil a celou tu noc jsem přežil
jen Božím zázrakem. Když mě vojáci ráno našli, zarazili se a řekli, že
můj Bůh musí být opravdový, protože bych jinak nemohl takové mučení přežít.
Hlas mučedníků: Proč si myslíte,
že Bůh dopustil, aby se vám něco
takového stalo?
Pastor Lasu: Jsem přesvědčen,
že to byla zkouška mojí víry a proto
jsem se také za všech okolností snažil víru zachovat. Myslel jsem na
Joba. Byl Božím služebníkem a přesto trpěl; jeho víra byla zkoušena,
ale on zůstal pevný. Když jsem se
viděl v tom kontejneru a pak, když
mě mlátili, nepřipomínalo mi to
zkoušky, kterými procházel Job, ale
bytostně jsem věděl, že i moje víra
je zkoušena.
Hlas mučedníků: Jaký je váš současný postoj k vašim trýznitelům?
Pastor Lasu: Když na ty muže
vzpomínám, modlím se za ně, aby
Bůh obměkčil jejich srdce a oni poznali, že křesané nejsou jejich nepřátelé, ale naopak Božím lidem.
Modlím se za ně, aby přišli k poznání
pravého Boha a uvěřili v něho. Odpustil jsem jim. Byli slepí a jejich
slepota trvá nadále. Modlím se, aby
uviděli Světlo.
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vodu jejich p˘dy etnick˝m vietnamsk˝m
usedlÌk˘m a nedostatku n·boûenskÈ svobody. N·sledovala vlna tvrd˝ch opat¯enÌ a brut·lnÌch kampanÌ, kterÈ mÏly donutit k¯esùany k podeps·nÌ dokument˘, v nichû se z¯ÌkajÌ
svÈ vÌry. MnozÌ z nich uprchli do pralesa nebo
do Kambodûe.
Tento poslednÌ z·krok proti cÌrkvi v Dak
Lak je nejkrutÏjöÌm pron·sledov·nÌm od roku
1975, kdy byly kostely zavÌr·ny a kazatelÈ
odv·dÏni na lÈta do p¯ev˝chovn˝ch t·bor˘.
Evangelick· cÌrkev, kter· se o podobn˝ch
zlo¯·dech vyjad¯uje jen velice opatrnÏ, tentokr·t vystoupila ve¯ejnÏ. JejÌ prezident, rev.
Duong Thanh, napsal otev¯en˝ a podrobn˝
dopis p¯edsedovi vietnamskÈ vl·dy a na dalöÌ
zodpovÏdn· vl·dnÌ mÌsta. V dopise hovo¯Ì
o pron·sledov·nÌ, o nez·konn˝ch Ëinech vl·dnÌch org·n˘ a o urËit˝ch slibech ⁄¯adu pro
n·boûenskÈ z·leûitosti. Dovol·v· se ˙stavou
zaruËenÈho pr·va na n·boûenskou svobodu
a slib˘ dan˝ch ⁄¯adem pro n·boûenskÈ z·leûitosti a z·roveÚ varuje, ûe bude nemoûnÈ
zadrûet tyto zpr·vy ve Vietnamu. Na z·vÏr
û·d· p¯edsedu vl·dy a p¯Ìsluön· vl·dnÌ mÌsta
o okamûitou n·pravu.
D¯ÌvÏjöÌ stÌûnosti ofici·lnÌho provinËnÌho
v˝boru EvangelickÈ cÌrkve, adresovanÈ mÌstnÌm vl·dnÌm institucÌm, vyvolaly pouze zv˝öen˝ tlak a pron·sledov·nÌ. Vl·dnÌ moc svÈvolnÏ pozat˝kala vedoucÌ cÌrkve a odvezla je
na nezn·mÈ mÌsto, takÈ zkonfiskovala cÌrkevnÌ majetek jako n·bytek, knihy, Bible, hudebnÌ n·stroje a cÌrkevnÌ budovy zapeËetila.
Policie takÈ p¯ich·zela do modliteben a kostel˘ v dobÏ bohosluûeb, kde nutila p¯ÌtomnÈ
k¯esùany vzd·t se svÈ vÌry.
Podle svÏdectvÌ mnoh˝ch vysÌl· mÌstnÌ televize v Dak Laku slavnost, p¯i nÌû se k¯esùanÈ z¯ÌkajÌ dobrovolnÏ vÌry a ukazuje z·bÏry,
p¯i kter˝ch ÑdobrovolnÏì odevzd·vajÌ svÈ
Bible a zpÏvnÌky ke sp·lenÌ.
ÑVöichni k¯esùanÈ, s nimiû jsem se setkal,
mne vÌtali se slzami a prosili mne, abych se
s nimi modlil, a pak nalÈhali, abych je co nejrychleji opustil, s obavami, aby se mi nestalo
nÏco neËekanÈho. NÏkte¯Ì sympatizujÌcÌ

Hlas mučedníků: Máte nějaké
poselství pro křesany na Západě?
Pastor Lasu: Posílám pokorné
pozdravy mým bratřím a sestrám ve
svobodném světě. Děkujeme všem,
kteří stojí ve víře společně s námi,
velmi si toho ceníme a velice všem
děkujeme. Prosíme také všechny,
aby na nás i nadále pamatovali
v modlitbách.
Hlas mučedníků přivážel během
uplynulých šesti let materiální i duchovní pomoc statisícům trpících
obyvatelů Súdánu. Prostřednictvím
našich zvláštních súdánských projektů jsme v této zemi rozdali více
jak 20 000 přikrývek a 50 000 souprav s nejdůležitějšími životními potřebami. Súdánským sborům jsme
dodávali Bible a křesanskou literaturu a vytvořili jsme zvláštní projekt
na podporu súdánských pastorů.
Naše misijní organizace přivážela
také léky a zdravotnický materiál
a zajišovala lékařskou pomoc obyvatelstvu Núbijských hor a dalších
jižních oblastí.
Prosíme naše čtenáře, aby pokračovali ve svých modlitbách za
situaci súdánských křesanů i za
Boží vedení našich aktivit v této
zemi. Modleme se, aby hlas takových lidí, jakým je pastor Lasu, mohl
svobodně zaznít po této rozpolcené
zemi.
– Hlas mučedníků,
listopad 2002, USA

S˙d·nsk˝ pastor John Lasu
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˙¯ednÌci vl·dnoucÌho reûimu, uvÏdomujÌcÌ si
tÌhu ud·lostÌ, mne dokonce vÌtali se slzami
v oËÌch.ì prohl·sil jeden ned·vn˝ n·vötÏvnÌk tÈto oblasti.
A dod·v·: ÑMnoho sbor˘ ve Vietnamu se
dnem i nocÌ modlÌ za tuto n·rodnÌ tragÈdii.
ProsÌm, p¯edejte tuto smutnou zpr·vu vÏ¯ÌcÌm na celÈm svÏtÏ, aby se zapojili do modlitebnÌho z·pasu a û·dali P·na, aby n·s z tohoto tr·penÌ vysvobodil.ì
Americk˝ v˝bor pro mezin·rodnÌ n·boûenskou svobodu v z·¯Ì doporuËil, aby americk·
vl·da oznaËila Vietnam jako Ñzemi, jÌû je t¯eba vÏnovat zvl·ötnÌ pozornostì, coû vyjad¯uje nejvyööÌ stupeÚ n·boûenskÈ nesvobody.
Krutost poslednÌho pron·sledov·nÌ k¯esùan˘
p¯ekvapuje i umÌrnÏnÈ pozorovatele n·boûenskÈ svobody.
ÑVietnam nejenûe obda¯uje hojn˝m utrpenÌm nevinnÈ lidi, ale takÈ se tÏûce poökozuje
v oËÌch mezin·rodnÌho spoleËenstvÌ,ì ¯Ìk· jin˝
dlouhodob˝ pozorovatel.
ñ Compass Direct, USA, 13. listopadu 2002

n

Libanon

ZASTŘELENA
E VA N G E L I K Á L N Í
MISIONÁŘKA
Dnes ráno byla v jiholibanonském
přístavu Sidon zastřelena americká
misionářka. Jednatřicetiletá Bonnie
Weatherallová pracovala jako zdravotní ošetřovatelka na klinice, která
je provozována Mezinárodní evangelickou společností Operation
Mercy.
Kolem osmé hodiny ranní, právě
když se klinika otevírala, zabouchal
na dveře neidentifikovaný muž,
a když ošetřovatelka otevřela, začal
střílet z revolveru. Zasáhl obě třikrát do hlavy.
Bonnie Weatherallová byla provdána za britského občana. Na klinice pracovala asi tři roky, a to převážně jako ošetřovatelka těhotných
palestinských žen, které na kliniku
přicházely z nedalekého utečeneckého tábora Ain al-Hilweh.
Komplex kliniky má také vlastní
kapli. Policie dosud nedokázala
uvést, zda byla misionářka zavražděna z důvodu protiamerického nebo protikřesanského terorismu.
Je to poprvé, co byl od občanské
války před dvanácti lety na území
Libanonu zabit americký občan.
Celá oblast kolem Sidonu je působištěm islámských organizací, jako
jsou Hamas a islámský džihád.
Vlna protiamerických vášní proběhla územím Libanonu po oznámení možnosti válečného konfliktu
kvůli americké podpoře izraelské
vlády.
Od května také dochází k útokům
na restaurace amerických společností. Při pumovém útoku na restauraci Kentucky Fried Chicken byla
zabita jedna osoba. Libanonští studenti volají po bojkotu amerických
výrobků a služeb.
– idea, Německo, 22. listopadu 2002

Sa˙dsk· Ar·bie
ZABLOKOV¡NÕ KÿESçANSK›CH
WEBOV›CH STR¡NEK

Studie, kterou prov·dÏli Jonathan Zittrain
a Benjamin Edelman z HarwardskÈho pr·vnickÈho institutu, odhaluje, ûe muslimsk· vl·da Sa˙dskÈ Ar·bie instalovala systÈmy, kterÈ blokujÌ mimo jinÈ informace o drog·ch,
pornografii a k¯esùanstvÌ. Jedn· se o totoûn˝
p¯Ìstup, kter˝ jsme d¯Ìve pozorovali u rusk˝ch komunist˘ a zn·me ho i z dneönÌch komunistick˝ch totalitnÌch reûim˘. DespotickÈ
vl·dy rozpozn·vajÌ, ûe jistÌ ˙ËinnÌ agenti mohou ohrozit jejich panov·nÌ. Mezi nÏ pat¯Ì
i osvobozujÌcÌ evangelium JeûÌöe Krista. Mezi
zablokovanÈ k¯esùanskÈ webovÈ str·nky pat¯Ì nap¯Ìklad Arabic Bible Outreach Ministry,
Abiding Faith Lutheran Church a Family Bible Home. Zablokov·ny byly rovnÏû vöechny
str·nky s tÈmatem k¯esùansko-muslimskÈho
9
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SrÌ Lanka

dialogu. (ZatÌmco v SevernÌ Americe jsou
muslimovÈ zv·ni k tomuto dialogu, aby z kazatelen pyönÏ prohlaöovali, ûe oni p¯ece ve
vykupujÌcÌ moc Spasitele nevÏ¯Ì.)
»l·nek americkÈho denÌku U. S. News and
World Report z 3. Ëervna 2002, na adresu
Sa˙dskÈ Ar·bie prohlaöuje: ÑSa˙dovÈ provozujÌ totalit·rnÌ spoleËnost. Ani jedna ze sedmi charakteristik svobody, jak je uvedl prezident Bush ñ vl·da z·kona, omezenost st·nÌ
moci, ˙cta k ûenÏ, nedotknutelnost soukromÈho vlastnictvÌ, svoboda slova, stejn· spravedlnost pro vöechny, n·boûensk· tolerance ñ
nenÌ v Sa˙dskÈ Ar·bii ctÏnaÖ Avöak Sa˙dovÈ se nespokojujÌ jen se svou totalitnÌ spoleËnostÌ, pokouöejÌ se exportovat sv˘j totalit·rnÌ wahh·bistick˝ isl·m na dalöÌ mÌsta ve svÏtÏ.
Od v·lky v PerskÈm z·livu financujÌ Sa˙dovÈ wahh·bistickÈ ökoly, meöity a duchovnÌ
v Afgh·nist·nu, P·kist·nu, IndonÈsii, ale
takÈ v Z·padnÌ EvropÏ a SevernÌ Americe.
I kdyû se doma sa˙dsk· vl·da snaûÌ zablokovat jak˝mkoli smyslupln˝m zp˘sobem öÌ¯enÌ evangelia, nebude nakonec ˙spÏön·.
Hlas muËednÌk˘ pokraËuje ve svÈ pr·ci
takÈ v Sa˙dskÈ Ar·bii. Nebude Ëekat na dalöÌ infiltrace do naöeho vlastnÌho t·bora. P˘jdeme radÏji do jejich.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, listopad 2002

V R Ů S TA J Í C Í R E S T R I K C E
V Ů Č I E VA N G E L I U
Jednoho večera v polovině tohoto
roku bylo několik členů církevního
sboru v Pannichankeni násilně vtaženo do tamního hinduistického
chrámu. Uvnitř byli tito věřící surově zbiti, násilím jim vlili do hrdla
alkoholický nápoj a pak nutili tyto
křesanské konvertity přestoupit
zpátky k hinduismu. Odmítli. Pak
se jim podařilo utéci do blízkého
lesa. Avšak než útočníci odešli, do
základů vypálili jejich domy i nově
postavenou modlitebnu. Kdyby se
věřící neukryli, přišli by zřejmě
o život.
Tamní hinduističtí předáci, kteří
tento útok iniciovali, byli zřejmě spokojeni s výsledkem svého pronásledování křesanské menšiny. Již delší dobu se znepokojením sledovali
narůstající počet členů této komunity. Slyšeli, jak se křesané ve jménu
Ježíše Krista modlí za nemocné a jak
přijímají zázračné uzdravení. Varovali křesany, aby své počínání zastavili, avšak marně. Pak se jim donesla zpráva o tom, že křesané
začali stavět modlitebnu a tehdy zřejmě dospěli k názoru, že musejí zasáhnout, a tak jedné noci udeřili.
Během několika hodin tento „problém“ pro danou chvíli vyřešili. Avšak
nikoli nadlouho.
Jak čas plynul, křesané z ostatních částí Srí Lanky i z jiných zemí
pomohli těmto křesanům postavit
se opět na nohy. Místní úřady obdržely patřičné informace, a ačkoli
křesané nedostali žádné odškodné, mohli se po několika měsících
vrátit opět k normálnímu životu. Život opět plynul jako dříve.
Avšak až na jednu věc. Sborový
kazatel byl z vesnice vypovězen.
A tak v několika posledních měsících chodí tito věřící pěšky každou
neděli do několik kilometrů vzdále-

BangladÈö
PÿÕBÃH SALINY

Jmenuji se Salina a je mi 12 let. Jsem nejstaröÌm z pÏti sourozenc˘. Pom·h·m svÈ matce
v domÏ a Ëasto se musÌm takÈ starat o svÈ
mladöÌ bratry a sestry. Kdyû mi bylo sedm
let, uslyöel m˘j otec Soliman od jednoho evangelisty o P·nu JeûÌöi. Velice p¯em˝ölel o tom,
co evangelista k·zal a takÈ mu cel˝ rok pokl·dal mnoho ot·zek. Pak se stal k¯esùanem
a ¯ekl n·m vöem o P·nu JeûÌöi. BÏhem kr·tkÈ
doby p¯ijala cel· naöe rodina k¯esùanstvÌ.
Naöi muslimötÌ sousedÈ a p¯ÌbuznÌ se velice
hnÏvali, neboù to ch·pali jako zradu isl·mu.
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ného sboru, aby tam slyšeli kázání
Božího slova.
Zástupci Hlasu mučedníků nedávno tento region navštívili. Ptali se
tamního pastora Sellana: „Jaký dopad mají tyto restrikce na svědectví
křesanské komunity v Pannichankeni?“ Pastor se usmál a odpověděl:
„Je to skutečně dobrá věc“, odpověděl. „Před útokem církev čekala
od pastora, že všechnu práci vykoná sám. Domnívali se, že evangelizace je výlučně záležitostí duchovního. Nyní naše společenství
chápe, že je to odpovědnost nás
všech. Mnozí lidé se nyní zajímají
o Pána Ježíše.“
Modlete se za církev na Srí Lance, za svědectví církve v tomto národě i za to, aby Hlas mučedníků
účinně pomáhal zdejší křesanské
komunitě.
– Hlas mučedníků, Kanada,
listopad 2002

Slyöeli jsme od ostatnÌch k¯esùan˘, kte¯Ì
b˝vali kdysi muslimy, jak s nimi bylo zach·zeno. NÏkter˝m vyp·lili domy a jinÈ tloukli
holemi a pobodali noûi. NÏkdy jim muslimovÈ zabraÚovali Ëerpat vodu z vesnickÈ studny. Pro otce bylo takÈ velice tÏûkÈ sehnat po
p¯ijetÌ k¯esùanstvÌ zamÏstn·nÌ.
V ¯Ìjnu tohoto roku p¯iölo do naöeho domu
15 muû˘ s holemi a zaËali jimi mÈho otce bÌt.
Upadl na zem a nemohl n·m pomoci. Moji
brat¯i a sestry hroznÏ na¯Ìkali a k¯iËeli, kdyû
muûi popadli naöi matku a mÏ a odvlekli n·s
pryË. P¯ivedli n·s na jedno mÌsto, kde mÏ
i moji matku opakovanÏ zn·silÚovali. Matku
takto tr·pili mnohem ËastÏji aû utrpÏla v·ûn· zranÏnÌ a pot¯ebovala lÈka¯skou pomoc.
PozdÏji n·m tito muslimötÌ muûi vyhroûovali,
ûe mÏ opÏt vezmou od rodiny. NynÌ p¯eb˝v·m v dÏtskÈm domovÏ sponzorovanÈm Hlasem muËednÌk˘.
Salina i cel· jejÌ rodina by nemusela zakouöet pron·sledov·nÌ militantnÌmi muslimy,
kdyby jednoduöe prohl·sila, ûe se z¯Ìk· Krista a vr·tÌ se k isl·mu. Ale to odmÌtajÌ neboù
velmi rychle pochopili cenu za n·sledov·nÌ
P·na JeûÌöe v muslimskÈm n·rodÏ. Dnes je
jejich vÌra naopak jeötÏ mnohem rozhodnÏjöÌ. Po setk·nÌ se Salinou a vyslechnutÌ jejÌho
p¯ÌbÏhu, p¯evezli ji z·stupci Hlasu muËednÌk˘ do naöeho dÏtskÈho domova, kter˝ jsme
z¯Ìdili v jednÈ odlehlÈ Ë·sti BangladÈöe. Sali-

Pastor Sellan chápe přestálá pronásledování jako výzvu své křesanské komunitě

n

Kambodûa

GENERÁLOVÉ RUDÝCH
KHMERŮ NYNÍ KÁŽÍ
K R I S TA
Tři bývalí generálové obávaných
Rudých Khmerů káží nyní v Kam-
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na je velice plach· neboù utrpÏla velik˝ emocion·lnÌ öok. Naöi tamnÌ pracovnÌci n·m vöak
referujÌ, ûe se na tomto bezpeËnÈm mÌstÏ, kde
je obklopena l·skou a porozumÏnÌm rychle
zotavuje.
Bohuûel Salinin p¯Ìpad nenÌ v BangladÈöi
rozhodnÏ ojedinÏl˝. Mezi vÏ¯ÌcÌmi, kter˝m
Hlas muËednÌk˘ v tÈto zemi pom·h·, je dalöÌch öest matek a jejich jednadvacet dcer,
kterÈ byly za podobn˝ch okolnostÌ zn·silnÏny radik·lnÌmi muslimy. VystavÏli jsme rozs·hlÈ ubytovacÌ za¯ÌzenÌ, kde mohou najÌt
˙toËiötÏ takto zdecimovanÈ k¯esùanskÈ
ûeny.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada,
listopad 2002

bodži Krista. K jejich spasení došlo
díky jistému člověku, kterého kdysi
chtěli zabít a jenž toužil přivést je
k věčnému životu.
„Věříme, že Bůh nás povolal, abychom přinášeli Krista našim národním nepřátelům – Rudým Khmerům,“ uvedl Setan Aaron Lee,
zakladatel a ředitel organizace
„Kampučia pro Krista“ pro agenturu
Christian Aid. Budou-li mít Ježíše,
budou mít vše, co potřebují.“
Lee uprchnul z Kambodže v roce
1979 a v Krista uvěřil v utečeneckém
táboře v Thajsku; bezprostředně
nato začal hlásat ostatním evangelium. Po několik let žil také ve Spojených státech, ale v roce 1990 se
vrátil do vlasti.
„Od roku 1979 bylo mou velikou
touhou, abych přivedl ke Kristu alespoň jednoho Rudého Khmera,“ prohlašuje Lee. „Bůh mi dopřál, že se
tato má touha naplnila a dal mi příležitost přivést jednoho z nich ke
Kristu již v roce 1979, ještě v utečeneckém táboře Dang v Thajsku.“
Lee vyprávěl, že od té doby přivedl k Bohu asi sedmdesát lidí z řad
Rudých Khmerů, kteří tvoří zhruba
polovinu jeho misijního týmu.
„V minulém roce došlo k neuvěřitelnému zázraku,“ uvádí Lee.
„20. prosince Bůh otevřel pro mě
a mé dva nejbližší kolegy dveře do
domu někdejšího prezidenta Demokratické strany Kampučie (Rudí
Khmerové). Hovořili jsme s ním
o Kristu po jedenáct hodin ve velmi
upřímném a otevřeném rozhovoru.
Ačkoli Khieu víru nevyznal, přece
zatoužil, abychom evangelium vyprávěli jeho dceři.“
V květnu se Lee otevřela další
příležitost. Se svým spolupracovníkem navštívili město uprostřed džungle, kde žije více než 30 000 vojáků
Rudých Khmerů.
„Je to velmi nebezpečná oblast,“
prohlašuje Lee. Mohli jsme evangelium zvěstovat generálovi Tith Voeum i jeho rodině. Během krátké chví-

BangladÈö je jednou z nejchudöÌch zemÌ svÏta, kter· str·d· jednak kv˘li ohromnÈmu
p¯elidnÏnÌ a jednak kv˘li st·le se opakujÌcÌm ûiveln˝m pohrom·m ñ zniËujÌcÌm z·plav·m a cyklÛn˘m, p¯i kter˝ch p¯ich·zÌ o ûivot
velkÈ mnoûstvÌ lidÌ. A z¯ejmÏ je jen mal· nadÏje, ûe by se situace v tÈto zemi mohla nÏjak
pronikavÏ zlepöit. VÏtöinu p¯Ìjm˘ ze zahraniËnÌ tvo¯Ì dary, export textilu a juty a finanËnÌ prost¯edky, kterÈ do zemÏ p¯ich·zejÌ
od bangladÈösk˝ch dÏlnÌk˘ pracujÌcÌch
v zahraniËÌ. P¯es 55 % obyvatelstva ûije pod
hranicÌ bÌdy. Pr˘mÏrn˝ roËnÌ p¯Ìjem na osobu ËinÌ v p¯epoËtu necel˝ch 12 000 KË. Isl·m
byl prohl·öen za st·tnÌ n·boûenstvÌ v roce
1988. (Sekul·rnÌ st·t zde existoval v letech
1971ñ1988). MuslimovÈ tvo¯Ì 85 % obyvatelstva, zatÌmco k¯esùan˘ je pouh˝ch 0,7 % populace.
Podle Operation World

Kolumbie
BISKUP A KNÃZ UNESENI

(N·sledujÌcÌ zpr·va poch·zÌ ze Zenitu, mezin·rodnÌ katolickÈ agentury.)
KolumbijskÈ ˙¯ady potvrdily, ûe biskup Jorge JimÈnez Carvajal, prezident BiskupskÈ
12

rady LatinskÈ Ameriky, byl unesen Ozbrojen˝mi silami Kolumbie (OSK).
Biskup ZipaquirskÈho biskupstvÌ byl
unesen v pondÏlÌ v San Antonio de Aguilera
poblÌû Pancho ve st¯ednÌ Ë·sti Kolumbie,
spoleËnÏ s otcem Desideriem Orjuelem, knÏzem z mÏstskÈ farnosti.
Oba byli zastaveni v automobilu dvÏma
muûi ozbrojen˝mi revolvery, pr·vÏ kdyû
jeli udÌlet bi¯mov·nÌ.
Podle biskupova ¯idiËe, byli ˙nosci obleËeni do civilnÌch öat˘ a zastavili je v El Roblon, vesnici, kter· leûÌ tÏsnÏ u San Antonia
de Aguilera. Muûi p¯inutili biskupa i knÏze
odejÌt do blÌzkÈho lesa.
Arm·da ozn·mila, ûe poskytne odmÏnu 100
milion˘ pesos za informaci, kter· povede
k osvobozenÌ rukojmÌch.
Agentura Zenit rovnÏû uv·dÌ, ûe v uplynulÈm roce byli v Kolumbii uneseni t¯i biskupovÈ, dvan·ct knÏûÌ, t¯i jeptiöky a jeden katolick˝ mision·¯. Jeden arcibiskup, jeden
biskup, 43 knÏûÌ a Ëty¯i mision·¯i jiû p¯iöli
o ûivot.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada,
14. listopadu 2002

le tento vysoký generál Pol Potovy
armády uvěřil v Krista i se svou rodinou.
Právě minulý měsíc jsme ho mohli
opět navštívit a byli jsme svědky
toho, že jím založená domácí církev
má již kolem stovky věřících. Kdo by
tomu mohl kdy věřit? Člověk, který
sloužil nejodsuzovanějšímu diktátorovi Pol Potovi, nyní slouží Ježíši
Kristu, Králi králů a Pánu pánů.“
Generál i jeho žena se připojili
k týmu „Kampučie pro Krista“ záhy
poté, co uvěřili. Lee řekl, že v jeho
týmu nyní pracují další tři někdejší
generálové Rudých Khmerů.
„Pán Ježíš řekl svým učedníkům,
aby milovali své nepřátele a činili
dobře těm, kteří je nenávidí. A to je
přesně to, co se snažíme dělat,“
prohlásil Lee.
– Christian Aid, USA,
21. listopadu 2002
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Egypt

N E P O H O D L N Ý Z A S TÁ N C E
K O P T I C K Ý C H K Ř E S ŤA N Ů

POZNAMKA: Podle poslednÌch zpr·v jsou
oba zadrûenÌ muûi jiû na svobodÏ.

Poslední krize mezi Spojenými státy a Egyptem vznikla v důsledku
nedávného odsouzení prominentního egyptského aktivisty v oblasti lidských práv. Saad Eddin Ibrahim byl
v červenci tohoto roku v obnoveném
líčení odsouzen k sedmi letům vězení za údajné přijímání peněz ze
zahraniční bez státního povolení a za
nařčení vlády prezidenta Mubaraka
z toho, že pronásleduje koptické
křesany.
Třiašedesátiletý Ibrahim je muslimského vyznání a vlastní americké i egyptské občanství a je otevřeným obráncem koptických křesanů.
Když byl před dvěma roky poprvé
zatčen, prohlásil Ibrahim, že jde
o vládní odvetu za jeho „postoj bránící práva koptických křesanů“.
Americká vláda Egyptu pohrozila,
že kvůli Ibrahimovu zatčení zruší

V KOLUMBII ZAVRAéDÃNI DVA KNÃéÕ

VËera byli na r˘zn˝ch mÌstech v Kolumbii
nez·visle na sobÏ v rozmezÌ nÏkolika hodin
zavraûdÏni dva knÏûÌ.
NÏkdy p¯ed öestou hodinou rannÌ JosÈ Luis
C·rderas (31), knÏz slouûÌcÌ ve farnosti ve
mÏstÏ Chal·n v departmentu Sucre (p¯ibliûnÏ 650 kilometr˘ severoz·padnÏ od Bogoty),
se pr·vÏ chystal jÌt bÏhat, kdyû nÏkdo zaklepal na dve¯e. Kdyû otev¯el, spat¯il pÏt muû˘
v civilnÌm obleËenÌ s dlouh˝mi puökami. Muûi
z knÏzem p¯ibliûnÏ 10 minut hovo¯ili a potom
jej st¯elili do hlavy.
Zpr·vu p¯inesl medelÌnsk˝ denÌk El Colombiano a dodal, ûe podle informacÌ oËitÈho
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svÏdka ˙toËnÌci nakonec knÏzi ust¯elili hlavu
a ruce.
Podle ÑEl Colombianoì jsou ˙¯ady p¯esvÏdËeny, ûe vraûda byla dÌlem RevoluËnÌch
ozbrojen˝ch sil Kolumbie (FARC), nejstaröÌ
a nejvÏtöÌ partyz·nskÈ skupiny v Kolumbii.
N·ËelnÌk policie v Sucre, plukovnÌk Norman
LeÛn Arango, sdÏlil bogotskÈmu denÌku ÑEl
Tiempoì, ûe knÏz d¯Ìve nehl·sil û·dnÈ v˝hr˘ûky na policii. MluvËÌ FARC vöak pop¯el jak˝koli podÌl FARC na incidentu a prohl·sil, ûe
FARC zah·jÌ vyöet¯ov·nÌ, aby zjistili, kdo je
za zloËin zodpovÏdn˝.
MÏsto Chal·n leûÌ v ÑZÛnÏ rekonstrukce
a konsolidaceì, kterou ned·vno vytvo¯il prezident Alvaro Uribe v r·mci kolumbijskÈho
celost·tnÌho stavu ohroûenÌ. Z·mÏrem vzniku zÛny, kter· se rozkl·d· na ˙zemÌ Ë·sti nÏkolika kolumbijsk˝ch spr·vnÌch jednotek,
mÏla b˝t ochrana oblastÌ, ve kter˝ch levicovÈ
partyz·nskÈ skupiny (FARC a N·rodnÌ osvobozeneck· arm·da, ELN) a pravicovÈ paramilitantnÌ jednotky ohroûujÌ civilnÌ obyvatelstvo.
C·rderas se stal knÏzem p¯ed dvÏma lety
a poslednÌch osm mÏsÌc˘ slouûil jako knÏz farnosti v Chal·n. ÑEl Colombianoì informuje,
ûe ve mÏstÏ nepracuje policie od incidentu
p¯ed pÏti lety, kdy exploze n·loûe v kancel·¯i
zabila nÏkolik policist˘.
MezitÌm byl v departemantu Caldas, ve
mÏstÏ Anserma (p¯ibliûnÏ 160 kilometr˘ severoz·padnÏ od Bogoty), nÏkdy po 13. hodinÏ zavraûdÏn Gabriel Arias Posada, knÏz
a gener·lnÌ vik·¯ ArmÈnskÈ diecÈze. Arias
Posada (65) se vydal na humanit·rnÌ misi, aby
pomohl zajistit propuötÏnÌ AncÌzara LÛpeze,
b˝valÈho zvolenÈho z·stupce, kterÈho bojovnÌci FARC unesli p¯ed tÈmÏ¯ öesti mÏsÌci. Podle informacÌ ÑEl Tiempoì byli Arias Posada
(ordinovan˝ do knÏûskÈho ˙¯adu p¯ed 42 lety)
a jeho ¯idiË nalezeni mrtvÌ po z·sahu nÏkolika st¯eln˝mi ranami.

veškerou budoucí ekonomickou pomoc této zemi.
Během uplynulých tří let přinášeli
zástupci Hlasu mučedníků tajně pomoc křesanským obětem ve vesnici El-Košeh, kde v lednu 2000 muslimové zabili 20 věřících. Modlete
se za trpící egyptské bratry a sestry
i za ty, kteří se jich neohroženě veřejně zastávají.
– Hlas mučedníků, USA,
listopad 2002

Pob¯eûÌ
slonoviny
n

E VA K U A C E J A K O S I G N Á L
HLUBOKÉ KRIZE
Evakuace zahraničních misionářů
z Pobřeží slonoviny poukázala na
krizi, která v současnosti v tomto
západoafrickém státě panuje. Povstalečtí vojáci zaútočili na tři hlavní
města a jejich cílem je sesazení prezidenta Laurenta Gbagbo. Bojová
linie se zhruba táhne mezi převážně muslimskou populací na severu
a křesanským a animistickým obyvatelstvem na jihu. Boje si podle
zpráv vyžádaly již stovky životů
a 200 000 obyvatel uprchlo z Bouake, druhého největšího města ležícího ve středu země. „Jako Američané hrozbu osobně necítíme,“
prohlásil Larry Sellers, misionář z Yamoussoukro, který byl evakuován
24. října. „Máme především obavu
z toho, abychom se nedostali do
nějaké vřavy, odkud bychom již nemohli utéci.“ Seller prohlašuje, že
dlouhotrvající napětí mezi tamními
různorodými etniky, umocňované
náboženskými rozdíly, je hlavní hnací
silou současných násilností. „Pokud
by povstalecké síly získaly kontrolu
nad vládou, pak je pravděpodobné,
že by islám získal lepší postavení
a křesanství by čelilo větší opozici.
– Compass Direct, USA,
15. listopadu 2002

ñ Compass Direct, 18. ¯Ìjna 2002
(P¯evzato z internetov˝ch str·nek
www.prayer.cz, zve¯ejnÏno se svolenÌm.)
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BAPTISTICK…MU SBORU JE VYHROéOV¡NO
DEMOLICÕ MODLITEBNY

K Ř E S ŤA N É D O N U C E N I
Z AV Ř Í T S I R O T Č I N C E
Křesanské organizace v Myanmaru (dříve Barma) jsou šokovány nařízením zavřít své sirotčince a další
zařízení určená k péči o děti a poskytování jídla hladovějícím obyvatelům. Vedoucí představitel jisté organizace, která provozuje křesanský
sirotčinec a nabízí několik programů pro chudé a potřebné, sdělil minulý týden agentuře Christian Aid,
že úřady zakazují provozování sirotčinců, středisek péče o děti (přes
den) a poskytování jídla chudým,
pokud podobné aktivity vyvíjejí
křesané. Úřady začaly zavírat
křesanské sirotčince již před rokem a představitel uvedl, že několik
jeho kolegů již obdrželo nařízení,
aby s podobnými aktivitami přestali. Důvod? Zoufalé děti a lidé, kterým tyto organizace pomáhají, se
často stávají křesany. Všechny děti
ve státních školách se musí klanět
Buddhovi. Děti navštěvující školy
provozované křesanskými organizacemi se Buddhovi klanět nemusí.
Úřady v Myanmaru se snaží zastavit šíření křesanství v zemi. Ze stejného důvodu je věřícím zakazována účast na shromáždění domácích
sborů a na některých místech nejsou v soukromých bytech povolena ani shromáždění chval. Chvály
a modlitby jsou povoleny pouze
v úzkém rodinném kruhu, pokud
nejsou přítomni žádní návštěvníci.
Vedoucí zmíněné organizace uvedl,
že má v plánu převést programy
péče o děti přímo do církve a omezit
je na děti křesanů – je však přesvědčen, že o jejich službu budou
mít zájem i nevěřící, navzdory omezením.
– Mission Insider, 25. září 2002
(Převzato z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno se
svolením.)

BaptistickÈ cÌrkvi v hlavnÌm mÏstÏ Baku
bylo plukovnÌkem ministerstva vnitra sdÏleno, ûe jejich kostel bude uzav¯en a strûen,
pokud nebudou ochotni zaregistrovat se.
Podle zpr·vy agentury Keston vyhroûoval
zmÌnÏn˝ plukovnÌk vÏ¯ÌcÌm, ûe rovnÏû p¯ijdou o svÈ zamÏstn·nÌ.
CÌrkev v Baku je Ëlenem Mezin·rodnÌ rady
cÌrkvÌ evangelik·lnÌch k¯esùan˘/baptist˘, kte¯Ì odmÌtajÌ st·tnÌ registraci kv˘li obav·m, ûe
se st·t bude do cÌrkevnÌch z·leûitostÌ vmÏöovat. ¡zerbajdû·nsk˝ z·kon vöak registraci
nepoûaduje a vl·dnÌ ˙¯ednÌci takÈ tuto hrozbu nekomentovali. P¯i jin˝ch dvou p¯Ìleûitostech p¯iöli policistÈ v ¯Ìjnu do tohoto sboru bÏhem bohosluûeb a varovali vÏ¯ÌcÌ, aby
se dali zaregistrovat.
CÌrkve v ¡zerbajdû·nu ËelÌ pravidelnÏ tlaku ze strany tamnÌch ˙¯ad˘. Modlete se, aby
tyto hrozby ustaly a tamnÌ vÏ¯ÌcÌ se mohli svobodnÏ sch·zet k bohosluûb·m.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada,
14. listopadu;2002

Kazachst·n
VEDOUCÕMU BIBLICK…HO KURZU
VYHROéOV¡NO VÃZENÕM

Podle zpr·vy agentury Keston bylo MalÈ
baptistickÈ komunitÏ v mÏstÏ Atyrau, poblÌû KaspickÈho mo¯e v severoz·padnÌm
Kazachst·nu, vyhroûov·no policejnÌmi
˙¯ednÌky, ûe jejich p¯edstavitel p˘jde do
vÏzenÌ.
Podle baptistickÈho p¯edstavitele Kormangazy Abdumuratova, vtrhla N·rodnÌ bezpeËnostnÌ sluûba 8. z·¯Ì do jeho bytu, pr·vÏ ve
chvÌli, kdy tam 8 baptist˘ spoleËnÏ studovalo
Bibli. Policie prohledala vöechny mÌstnosti,
nahr·la na video vöechny p¯ÌtomnÈ a ptala
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se, komu pat¯Ì Bible a k¯esùanskÈ knihy, kterÈ naöla. Abdumuratovi bylo sdÏleno, ûe p˘jde do vÏzenÌ, neboù to bylo jiû po t¯etÌ, kdy
byl p¯istiûen p¯i ˙Ëasti na neregistrovanÈm
n·boûenskÈm shrom·ûdÏnÌ.
Abdumuratov byl p¯ed ned·vnem kv˘li
svÈmu n·boûenskÈmu p¯esvÏdËenÌ vylouËen
ze studiÌ na Institutu pro ropu a zemnÌ plyn
v Atyrau. VedenÌ fakulty mu ¯eklo: ÑV·ö vliv
by p˘sobil zniËujÌcÌm zp˘sobem na naöe studenty. Nechceme, abyste u n·s d·le studoval.
Opusùte Atyrau a jdÏte tam, odkud jste p¯iöel.ì
LidÈ v Atyrau byli takÈ p¯ed baptisty varov·ni jist˝m televiznÌm koment·torem, kter˝ je oznaËil za ÑnebezpeËnou sektuì odnÌmajÌcÌ rodiË˘m dÏti a poûadujÌcÌ velkÈ sumy
za jejich vr·cenÌ.ì
Modlete se za Abdumuratova a Ëleny jeho
biblickÈ studijnÌ skupiny v Atyrau, stejnÏ jako
za ostatnÌ k¯esùany, kte¯Ì v tÈto p¯ev·ûnÏ isl·mskÈ zemi ËelÌ nep¯·telstvÌ.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada,
14. listopadu 2002

Z E M Ě P R O Ž Í VÁ O PA Č N O U
SITUACI NEŽ ZA „VLÁDY
TERORU“ IDI AMINA
Přibližně čtvrt století po Idi Aminově
vládě teroru prožívá Uganda duchovní žeň. Podle pastora jednoho megasboru se 92 procent z celkového
počtu 24 milionů obyvatel označuje
za křesany, a nejméně 75 procent
z nich tvoří znovuzrození věřící. Robert Kayanja, který vede charismatickou Katedrálu zázraků v hlavním
městě Kampale, v rozhovoru pro
časopis Charisma uvedl, že je „neuvěřitelné“ vidět tisíce lidí, kteří se
vydávají bosí na několik kilometrů
dlouhou cestu městem, jen aby se
dostali do sboru. Budova za 7 milionů dolarů s 10 500 místy k sezení je
každou neděli zaplněna čtyřikrát
a ještě jednou v pátek večer, kdy je
služba zaměřena na problematickou mládež, prostitutky a podobné
skupiny.
Amin, známý jako „ugandský
řezník“, se dostal k moci při převratu v roce 1971. Tehdy vyslal do
ugandských měst bandy svých
hrdlořezů, kteří zabili každého, kdo
jej kritizoval nebo zdánlivě ohrožoval jeho moc. Oběti byly nalézány
rozsekané na kusy a znetvořené.
Podle některých odhadů nechal
Amin během své vlády (která
skončila v roce 1979) povraždit
300–500 tisíc lidí. V současné
době žije v exilu v Saúdské Arábii.
„Připravil celou zemi o morálku
a o integritu,“ říká Kayanja. „Probudil sklon ke korupci v lidech,
kteří nebyli zkorumpovaní. Vychoval generaci lidí, kteří chtěli raději
krást, než pracovat, pokud chtěli
něčeho dosáhnout. Církev zcela
ochromil.“ Po Aminově exilu v roce
1979 následovali další diktátoři,
ještě horší, uvedl Kayanja, ale vítězství v duchovním boji v roce
1983 pomohlo obrátit vlnu zpátky

Nep·l a Bh˙t·n
ZŸSTAT VÃRN› BOéÕMU KR¡LOVSTVÕ
NA ÑSTÿEäE SVÃTAì.

Na tÈto ho¯e odstranÌ z·voj, kter˝ zahaluje
vöechny n·rody, p¯ikr˝vku, kter· p¯ikr˝v·
vöechny pron·rody. PanovnÌk Hospodin provûdy odstranÌ smrt a set¯e slzu z kaûdÈ tv·¯e, sejme potupu svÈho lidu z celÈ zemÏ. Tak
promluvil Hospodin. ñ Izaj·ö 25, 7ñ8
Evangelista Vidya Sharma se probudil,
kdyû slunce pomalu vych·zelo nad v˝chodnÌ
oblohou K·thmand˙. Tiöe si p¯ipravil k snÌdani ö·lek Ëaje a zapnul mal˝ rozhlasov˝ p¯ijÌmaË, aby si jako vûdy poslechl zpravodajstvÌ. Jeho kaûdodennÌ stereotyp vöak byl
n·hle p¯eruöen a jeho ûivot se navûdycky zmÏnil. R·dio ozn·milo, ûe maoistiËtÌ rebelovÈ
podnikli nov˝ ˙tok na dalöÌ vesnici v Nep·lu.
Tentokr·t se jednalo o jeho rodnou vesnici
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Toli. Vidya pozornÏ naslouchal v nervÛznÌm
oËek·v·nÌ.
ÑDvaadvacetilet˝ muû byl p¯i ˙toku zabit
a nÏkolik dalöÌch lidÌ bylo zranÏno,ì oznamoval reportÈr. ÑMrtv˝ muû byl identifikov·n jako Mahesh Ratma.ì Vidyovo srdce se
zastavilo. PocÌtil hroznou slabost a upadl na
podlahu, kdyû se dovÏdÏl, ûe muû, kter˝ byl
p¯i ˙toku zabit je jeho mladöÌ bratr.
Cesta z K·thmand˙ do rodnÈ vesnice trvala Vidyovi t¯i dny. O nebezpeËÌ ze strany
maoistick˝ch povstalc˘ Vidya dob¯e vÏdÏl, ale
nikdy si nepomyslel, ûe by to tak tragicky zas·hlo jeho vlastnÌ rodinu. Po n·vötÏvÏ bratrova domu se Vidya setkal se z·stupci Hlasu
muËednÌk˘ a vypr·vÏl jim o celÈ ud·losti
i o tom jak jeho bratr p¯iöel o ûivot.
Tu noc, kdy doölo k ˙toku, p¯iöla kolem
jeden·ctÈ hodiny v noci do vesnice mal· skupina rebel˘. MaoistÈ vhodili do okna ob˝vacÌho pokoje Vidyova rodnÈho domu malou n·loû, kter· zranila nÏkterÈ Ëleny rodiny, vËetnÏ
bratra Maheshe. Pak povstalci vtrhli do domu
a k¯iËeli, kopali kolem sebe a ml·tili kaûdÈho
koho uvnit¯ nalezli. Pak se tito komunistÈ
ptali rodiË˘ Vidya: ÑProË jste dopustili, aby
se v·ö syn stal k¯esùanem?ì
Vidy˘v otec, sedmdes·tilet˝ Pati Ram i jeho
manûelka Ratna Kala na tuto ot·zku neodpovÏdÏli. Jejich syn Vidya opustil tradiËnÌ hinduistickÈ n·boûenstvÌ a stal se jedin˝m k¯esùanem v malÈ hinduistickÈ vesnici. RebelovÈ
rodinnÈ p¯ÌsluönÌky p¯inutili vyjÌt z domu
a pak d˘m vyhodili do povÏt¯Ì. PotÈ jeden
z maoist˘ zast¯elil dvaadvacetiletÈho Maheshe, kter˝ zavr·voral, zhroutil se matce do
n·ruËÌ a zem¯el.
ÑKdyû jsem p¯ijel do vesnice, nenaöel jsem
z naöeho domu doslova nic,ì uvedl Vidya.
Jeho otec p¯iöel p¯i v˝buchu o sluch a matka
mÏla mnoûstvÌ zranÏnÌ a podlitin od bitÌ. Matka na¯Ìkala a otec se Vidya ptal: ÑCo zlÈho
jsme jim udÏlali?ì
Vidya vöak d˘vod ˙toku znal: jako k¯esùan vyz˝val k evangelizaci a snaûil se takÈ
k·zat evangelium maoistick˝m rebel˘m. MnozÌ na z·kladÏ jeho ˙silÌ p¯ijali Krista, vËetnÏ

směrem k církvi. „Tehdy se proti
mně postavil šaman a řekl mi, že
do tří dnů zemřu,“ vypráví Kayanja. „Namísto toho zemřel šaman.
Nalezli jeho tělo uprostřed silnice,
s rozbitou hlavou u krajnice. Jeho
rodina přišla, vzala tělo a odstěhovala se.“
Kayanja nám řekl, že noc předtím
měl sen, ve kterém mu Bůh podal
meč, aby bojoval s nepřítelem. Když
spatřil rozbitou hlavu šamana, věděl, že se „s tímto mužem vypořádal Bůh“. „Tu noc jsme slyšeli havarovat auto, ale žádné auto jsme
nenalezli,“ pokračuje Kayanja. „Šamanova rodina se odstěhovala
a vypuklo probuzení.“
Katedrála zázraků již založila více
než 1 000 sborů po celé Ugandě.
„Před 25 lety tvořili muslimové 22
procent obyvatel,“ uvádí Kayanja.
„Dnes je muslimů jen šest procent.“
Klíčoví vedoucí ve vládě, v armádě
a v hospodářství jsou znovuzrození
lidé. V roce 1986 přišel k moci současný prezident Joveri Museveni.
Díky pevné křesanské víře Museveniho a jeho ženy Janet se manželům podařilo přispět k obrácení
celé Ugandy, politicky i ekonomicky,
dodává Kayanja. Katedrála zázraků
nyní poskytuje jídlo a oblečení
a slouží 20 000 dětem ulice v Kampale.
Sbor také pomáhá sirotkům.
V Ugandě žijí čtyři miliony sirotků;
Kayanja odhaduje, že dva miliony
z nich představují děti rodičů, kteří
zemřeli v důsledku epidemie AIDS.
Kayanja nás také informoval, že Bůh
uzdravil mnoho lidí z AIDS, včetně
jistého člena vlády v zemědělském
rezortu, který se po uzdravení vzdal
své kariéry a dnes slouží jako pastor ve sboru.
– Charisma News Service,
30. září 2002 (Převzato
z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno
se svolením.)
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jednoho vysokÈho velitele. Tento velitel byl
pok¯tÏn a pozdÏji se oûenil s k¯esùankou. ZaËal takÈ p˘sobit mezi sv˝mi bojovnÌky a mnozÌ
na z·kladÏ jeho svÏdectvÌ uvÏ¯ili. MaoistÈ se
velmi rozezlili, kdyû zjistili, ûe z jejich jednotek ub˝vajÌ lidÈ, a ûe p¯ÌËinou toho nejsou
kulky a zbranÏ vl·dnÌ arm·dy, ale evangelium JeûÌöe Krista.
BÏhem öestilet˝ch boj˘ zabili maoistiËtÌ rebelovÈ v Nep·lu stovky civilist˘ a vl·dnÌch
voj·k˘. Po celÈm nep·lskÈm kr·lovstvÌ majÌ
maoistÈ zhruba 10 000 bojovnÌk˘ a taktika
jejich boje se mÏnÌ kaûd˝m rokem. PodobnÏ
jako kambodûötÌ RudÌ KhmÈrovÈ, prov·dÏjÌ
nep·lötÌ maoistÈ mezi obyvatelstvem rovnÏû
Ëistky. To znamen·, ûe hodlajÌ likvidovat
a ˙toËit nejen na vl·dnÌ jednotky a p¯edstavitele, ale na vöechny civilisty, kte¯Ì jsou jim
nepohodlnÌ. Protoûe nep·lötÌ k¯esùanÈ horujÌ pro demokracii a vÏ¯Ì, ûe lidsk· pr·va a svoboda jsou BoûÌmi dary, pohlÌûejÌ na nÏ maoistÈ jako na svÈ nep¯·tele.
Vidya Sharma ¯ekl z·stupc˘m Hlasu muËednÌk˘, ûe maoistÈ, kte¯Ì se obr·tili ke Kristu jsou vÏtöinou vynikajÌcÌ k¯esùanÈ. ÑKdyû
se komunista stane k¯esùanem, kon· pak pro
Krista vynikajÌcÌ pr·ci.ì
Kdyû Vidya uvidÏl bratrovo mrtvÈ tÏlo,
zmocnil se ho nejprve hnÏv. Propadal ho¯kosti, kdyû slyöel matËin n·¯ek, vidÏl otcovo
zoufalstvÌ a slzy Shobhy, bratrovy manûelky,
nynÌ mladÈ vdovy. ÑV tÈ chvÌli bych byl schopen ty maoisty zabÌt,ì ¯ekl Vidya. Ale pak se
zaËal modlit a sestoupil na nÏho pokoj Ducha
svatÈho. Vidya doöel k pozn·nÌ, ûe ho B˘h
povolal, aby tÏmto rebel˘m k·zal evangelium.
Rozhodl se, ûe tak bude konat i kdyby ho to
mÏlo st·t ûivot.
ZatÌmco maoistickÈ jednotky demonstrujÌ
sv˘j odpor v˘Ëi k¯esùan˘m, ËelÌ nep·lötÌ k¯esùanÈ snad jeötÏ vÏtöÌ opozici a hrozbÏ ze strany radik·lnÌch hinduist˘ a jejich vlastnÌ vl·dÏ. Z·kon z roku 1992 prohlaöuje, ûe kdokoli
by byl usvÏdËen, ûe nÏkoho obracel z jednoho
n·boûenstvÌ na druhÈ, m˘ûe b˝t odsouzen aû
k öestiletÈmu vÏzenÌ.

DESET DNÍ ODNĚTÍ
SVOBODY PRO
VEDOUCÍHO
BAPTISTICKÉHO
DOMÁCÍHO SBORU
Baptista Nikolaj Nikulin, v jehož bytě
v Navoji (město ve středním Uzbekistánu) se scházel malý domácí
sbor, byl odsouzen k deseti dnům
odnětí svobody. Soud jej shledal vinným z „nelegálního“ shromažïování lidí ve svém bytě bez potřebné
registrace. Nikulin byl ze soudní síně
odveden rovnou do vězení, aby si
odpykal svůj trest.
Sbor, který se v Nikulinově bytě
setkával, tvořilo pouhých sedm lidí.
Podle uzbeckého zákona jsou veškeré neregistrované náboženské
aktivity nelegální. Policisté vtrhli do
Nikulinova bytu, shromážděným
baptistům vyhrožovali a zabavili náboženskou literaturu „na odborné
posouzení“. Později jim řekli, že knihy budou zničeny.
Baptisté žádají o modlitby a apelování na vedoucí představitele za
„nelegálně odsouzeného Nikulina“.
Po úřadech vyžadují navrácení zabavené literatury a „ukončení překážek setkávání této malé skupiny
věřících“.
– Keston News Service,
21. listopadu 2002
(Převzato z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno se
svolením.)
B A P T I S TA P O S L Á N D O
VĚZENÍ ZA DOMÁCÍ
SHROMÁŽDĚNÍ
Člen baptistické církve Nikolai Nikulin byl 19. listopadu odsouzen
k desetidennímu vězení za to, že
ve svém domě pořádal „ilegální“
bohoslužebná shromáždění. Podle zprávy agentury Keston se v jeho domě v uzbeckém městě Na-
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voi, pravidelně scházelo sedm lidí.
Společenství patří k Mezinárodní
radě evangelikálních křesanů/baptistů, kteří odmítají státní registraci.
Jeho dům již byl sedmkrát prohledán a policisté u něho také zkonfiskovali množství křesanské literatury.
Místní baptističtí křesané prosí
o modlitby za tohoto křesana.
– Hlas mučedníků, Kanada,
28. listopadu 2002

CHATRAOVA DUCHOVNÕ TOUHA

Chatra vyrostl ve velmi horlivÈ hinduistickÈ
rodinÏ v jednÈ odlehlÈ Ë·sti Nep·lu. Jeho otec
byl hinduistick˝m knÏzem; jiû v dobÏ, kdy
byl Chatra mal˝m chlapcem, vÏdÏl, ûe by mÏl
jednou kr·Ëet v otcov˝ch ölÈpÏjÌch. Po studiÌch se p¯ihl·sil do hinduistickÈho semin·¯e
v indickÈm mÏstÏ Delhi. Ve dvaadvaceti letech se stal astrologem a hinduistick˝m knÏzem a byl dokonce posl·n jako mision·¯ do
st·t˘ u PerskÈho z·livu. Bylo to pr·vÏ na
St¯ednÌm v˝chodÏ, kde Chatra zaËal o svÈ hinduistickÈ vÌ¯e pochybovat a zaËal hledat pravdu o cestÏ pravÈ sp·sy.
BÏhem svÈho misijnÌho p˘sobenÌ se setkal
z mnoh˝mi b˝val˝mi hinduisty, kte¯Ì p¯estoupili k isl·mu. Chatra vÏ¯il, ûe tito lidÈ p¯eöli
k jinÈ vÌ¯e jen proto, aby zÌskali pr·ci a lepöÌ
plat neû by dostali jako hinduistÈ. NÏkte¯Ì
z nich nalÈhali na Chatru, aby Ëetl kor·n.
Souhlasil jen z d˘vodu, ûe chtÏl p¯ijÌt na to,
co je na isl·mu tak p¯itahuje. Kdyû Chatra
Ëetl kor·n, narazil p¯itom na pas·û, ve kterÈ
je zmiÚov·n JeûÌö, a kter· vzbudila jeho z·jem. Na tomto mÌstÏ je srovn·v·n JeûÌö a Mohamed a poloûena ot·zka, jak bylo pro Ô·bla
moûnÈ p¯en·öet bÏhem pokuöenÌ BoûÌho syna
z mÌsta na mÌsto.
S touto myölenkou o JeûÌöi z kor·nu se Chatra vr·til do Indie, kde se setkal s jednÌm k¯esùanem, kter˝ mu dal Nov˝ Z·kon. Chatra jej
dychtivÏ otev¯el, zaËal ËÌst a hledal d˘vod,
proË by mÏl b˝t Mohamed vzneöenÏjöÌ neû
JeûÌö, ale nemohl nic nalÈzt. Chatra z·stupc˘m Hlasu muËednÌk˘ sdÏlil: ÑMÌsto JeûÌöovy slabosti jsem nalezl slabost vlastnÌ. Bible
mi ¯ekla, ûe jsem byl h¯ÌönÌk.ì
Toto zjevenÌ Chatru velice znepokojilo, protoûe byl vûdy p¯esvÏdËen, ûe je dobr˝m ËlovÏkem bez h¯Ìchu. Vöechen Ëas tr·vil uctÌv·nÌm boh˘, pom·hal a ûehnal ostatnÌm lidem.
Jelikoû byl hinduistick˝m knÏzem, novÏ nalezenÈ zjiötÏnÌ mu p¯in·öelo mnoho vnit¯nÌch
boj˘. NechtÏl ve svÈm ûivotÏ tolerovat jak˝koli h¯Ìch. V Nep·lu se Chatra dovÏdÏl o tajnÈm k¯esùanskÈm knihkupectvÌ, kterÈ nabÌ-
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NigÈrie

S TÁT N Í V L Á D A N A Ř Í D I L A
DEMOLICI KOSTELŮ
Státní vláda v Bornu v severní Nigérii nařídila demolici kostelů v hlavním městě Maiduguri a plánuje demolovat další s prohlášením, že tyto
budovy neodpovídají pravidlům
městského rozvoje. Křesanští představitelé však prohlašují, že demolice církevních budov je počáteční
etapou vládního plánu, jak zabránit
církvím vlastnit půdu a stavět církevní budovy. V jiné části země, ve
státě Zamfara, se muslimské úřady snaží získat kontrolu nad klášterem, který patří Nigérijské katolické církvi v hlavním městě státu
Gusau. Úřady nechaly vystavět na
pozemku kláštera konstrukce a odmítají je odstranit. Církevní představitelé, kteří zorganizovali protestní pochod, byli nejprve zatčeni
policií, ale záhy velmi rychle propuštěni, když úřady státu pochopily, že by tato zatčení mohla zanítit
další násilné konfrontace mezi muslimy a křesany ve městě. Řádová
sestra Franca Igweilo, představená okupovaného kláštera, prohlásila, že zavedením striktního islámského zákona šaríja státní vládou
v Zamfara byla silně pošlapána práva zdejších křesanů.
– Compass Direct, USA,
15. listopadu 2002
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BÏlorusko

zelo ¯adu publikacÌ Hlasu muËednÌk˘ vËetnÏ
knih Richarda Wurmbranda v nep·lsk˝ch
a tibetsk˝ch jazycÌch. BÏhem svÈ prvnÌ n·vötÏvy se Chatra ptal k¯esùanskÈho prodavaËe, co znamen· b˝t k¯esùanem. Muû se pokornÏ p¯iznal, ûe je dosud jen m·lo vzdÏl·n
a mnoho toho nevÌ. ÿekl vöak Chatrovi, ûe
on osobnÏ poznal dvÏ vÏci: JeûÌö je BoûÌm Synem a Bible je slovo BoûÌ. Chatru udivilo, ûe
nevzdÏlan˝ ËlovÏk mu m˘ûe d·t tak jasnou
a jednoduchou odpovÏÔ. Nikdy p¯edtÌm nic
takovÈho neslyöel a n·hle pot¯eboval odpovÏdi na ¯adu ot·zek. ÿÌkal jsem si: ÑKdyby
byl jeden B˘h a JeûÌö by byl jeho synem, kde
by byli ostatnÌ bohovÈ ñ hinduistiËtÌ bohovÈ
äiva a Viönu? Hinduismus do mÈho srdce vnesl
mnoûstvÌ bolesti, ale nynÌ se tato odpovÏÔ onoho nevzdÏlanÈho bratra pevnÏ usÌdlila v mÈm
srdci.
Chatra zaËal navötÏvovat malÈ k¯esùanskÈ
shrom·ûdÏnÌ, kde se jeden z vÏ¯ÌcÌch modlil
za jeho spasenÌ.
Druhou noc po tÈto modlitbÏ proûil Chatra
zkuöenost, kter· zmÏnila jeho ûivot. Zd·lo se
mu, jak stojÌ na b¯ehu öirokÈ bahnitÈ ¯eky.
Z vody vyskakovaly hladovÈ ryby a jedovatÌ
hadi. Chatra vÏdÏl, ûe musÌ p¯ejÌt na druhou
stranu, ale ani na druh˝ b¯eh nevidÏl a nikde
nebyla ani û·dn· loÔka. N·hle se na obloze
objevilo oslepujÌcÌ svÏtlo. Chatra byl svÏtlem
vyzdviûen a bezpeËnÏ p¯enesen na druh˝
b¯eh, kde byly n·dhernÈ stromy a okouzlujÌcÌ
zelenÈ pastviny. Bylo to nejkr·snÏjöÌ mÌsto,
kterÈ kdy vidÏl. Kdyû se r·no probudil, musel na ten sen st·le myslet. Byl p¯esvÏdËen, ûe
tÌm bÌl˝m svÏtlem byl JeûÌö a nakonec doöel
k z·vÏru, ûe spasenÌ a r·j lze zÌskat jen prost¯ednictvÌm BoûÌho Syna. A tak prosil JeûÌöe, aby se stal P·nem jeho ûivota.
O svÈm snu i rozhodnutÌ n·sledovat Krista
takÈ ihned ¯ekl svÈ rodinÏ. Jeho dÏdeËek prohl·sil, ûe se musel urËitÏ zbl·znit a trval na
tom, aby odeöel z domu, protoûe svou konverzÌ p¯ipravÌ celou rodinu o spoleËenskÈ postavenÌ, kterÈmu se rodina v malÈ hinduistickÈ oblasti tÏöila. A tak vzal svou manûelku
Kavitu i s dvÏma dÏtmi a odeöli do K·thman-

REPRESIVNÍ ZÁKON
N A B Ý VÁ P L AT N O S T I
Nový běloruský represivní zákon
o náboženství vstupuje v platnost
v sobotu 14. listopadu. Od té chvíle
budou všechny neregistrované náboženské aktivity považovány za ilegální; všechny komunity s počtem
menším než dvacet členů se stanou
ilegálními; veškeré náboženské aktivity v soukromí kromě příležitostných a drobných shromáždění budou ilegální; náboženské komunity,
které nespadají pod registrovanou
centrální organizaci, nebudou smět
zvát zahraniční občany pro náboženskou práci a náboženská literatura bude muset být před rozšiřováním podrobena cenzuře. Navíc se
budou muset všechny náboženské
organizace během následujících
dvou let znovu zaregistrovat. Je stále jasnější, že tento nový zákon je
začátkem omezování náboženských
aktivit. Úřady již používají „veřejného mínění“, které často vyprovokovávají pravoslavní kněží, aby zabránili nepravoslavným komunitám
získat registraci nebo svolení ke
stavbě vlastní modlitebny. Při posledním pokusu protestovat proti zavedení tohoto zákona, svolali dva
lidé (jedním byl katolický aktivista
Igor Zakrevskij z města Borisov) na
8. listopadu demonstraci na náměstí
Nezávislosti v Minsku. Oba byli policií zadrženi.
– Keston Institute, Oxford,
Velká Británie, 11. listopadu 2002
PROTESTUJÍCÍ ZŘEJMĚ
ČEKAJÍ POKUTY
(BĚLORUSKO)
Dva katolíci očekávají vysoké pokuty a možné uvěznění za protest proti novému náboženskému zákonu
v Bělorusku.
Podle agentury Keston, byli Igor
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d˙. ÑOdeöel jsem, protoûe jsem jiû dÈle nemohl vyzn·vat hinduismus,ì prohl·sil. ÑVÏdÏl jsem, ûe musÌm n·sledovat JeûÌöe.ì
PotÈ, co se vesnickÈ radÏ doneslo, ûe se
Chatra stal k¯esùanem, dost·valo se jeho rodinÏ nejr˘znÏjöÌch v˝hr˘ûek. RodiËe jeho
ûeny nalÈhali, aby se s nÌm Kavita dala rozvÈst. V˝hr˘ûky a nalÈh·nÌ vnesly do Chatrovy rodiny napÏtÌ. Chatra si kaûd˝ den Ëetl
Bibli, zatÌmco Kavita Ëetla hinduistickÈ knihy. Manûelsk˝ p·r se Ëasto h·dal a p¯el. Chatra se kaûdodennÏ modlil, aby jeho ûena p¯iöla k pozn·nÌ Krista a mohla zakouöet tent˝û
pokoj a radost, kterou zakouöel on. I kdyû
vypr·vÏl KavitÏ poselstvÌ evangelia mnohokr·t a pravidelnÏ se s nÌ modlil, nedok·zala
st·le jeötÏ uvÏ¯it.
Jednoho dne Kavita onemocnÏla a musela
b˝t hospitalizov·na kv˘li siln˝m ûaludeËnÌm
bolestem. I kdyû ji prohlÈdli dva lÈka¯ötÌ specialistÈ, nep¯iöli na p¯ÌËinu jejÌ bolesti a nedok·zali ji ani bolesti zbavit. Chatra se modlil, aby se B˘h dotkl Kavitina tÏla i duöe svou
boûskou mocÌ. Po modlitbÏ byla z·zraËnÏ
uzdravena a bezprost¯ednÏ p¯ijala Krista.
O rok pozdÏji je dom·cnost obou manûel˘
naplnÏna pokojem. Kavita nynÌ studuje biblickou ökolu a Chatra pracuje jako evangelista. CÌtÌ povol·nÌ slouûit hinduistick˝m knÏûÌm a prohlaöuje, ûe jiû öest nebo sedm z nich
uvÏ¯ilo na z·kladÏ jeho svÏdectvÌ. Jeho aktivity vöak znamenajÌ pro nÏho i jeho rodinu
velikÈ nebezpeËÌ. Pokud by vyölo najevo, ûe
je obr·cen˝m hinduistou, öel by ihned on
i vöichni, kterÈ p¯ivedl ke k¯esùanskÈ vÌ¯e,
minim·lnÏ na t¯i roky do vÏzenÌ.
Jeho rodina je st·le v pohybu. Nep¯etrûitÏ
se stÏhujÌ z mÌsta na mÌsto, aby minimalizovali nebezpeËÌ, ûe budou jejich mision·¯skÈ
snahy prozrazeny. Chatra ¯Ìk·, ûe byl inspirov·n Ëetbou knihy far·¯e Wurmbranda MuËen pro Krista. Tato kniha mu poskytla velkÈ
povzbuzenÌ, kdyû proûÌval nejhoröÌ krizi.
Chatra prohlaöuje, ûe se od svÈ mision·¯skÈ
pr·ce ned· niËÌm odstraöit. ÑNeustanu, protoûe to je mou radostÌ a p¯in·öÌ mi to velkÈ
ûivotnÌ naplnÏnÌ. I kdyby mÏ vsadili do vÏze-

Zakrevskij a Sergej Peskina zadrženi 8. listopadu krátce poté, co veřejně protestovali proti novému zákonu. Prošli ulicemi v centru Minska
s plakáty „Úřady chtějí kontrolovat
naše duše“, a pak stáli u sochy Lenina naproti budově parlamentu, kde
byli zatčeni.
Oba čeká během dvou měsíců
soud a hrozí jim pokuta 2 840 dolarů nebo patnáctidenní vězení. Pokuta odpovídá 300 násobku minimální měsíční mzdy v Bělorusku.
Tvrdý trest se předpokládá proto,
že zatčení byli již dříve obviněni za
pouliční protesty podle článku 167
odstavec 2 Správního zákona, který
postihuje „nepovolené demonstrace“.
Náboženský zákon vstoupil v platnost v sobotu 16. listopadu a zakazuje všechny neregistrované náboženské aktivity, požaduje cenzuru
náboženské literatury, nedovoluje
zahraniční vedení církví a ukládá tvrdá omezení v registraci organizací.
Modlete se za Zakrevského a Pesina, nebo se statečně postavili za
svobodu vyznání. Modlete se za
křesany v celém Bělorusku a jejich
situaci tváří v tvář dopadům tohoto
nového zákona. Modlete se, aby vláda zákon odvolala a povolila větší
svobodu náboženství.
– Hlas mučedníků, Kanada,
22. listopadu
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Kosovo

ZNIČENÍ KOSTELA
Křesanský kostel ve vesnici Ljubovo byl 17. listopadu v ranních hodinách zcela zničen explozí. Druhá
exploze poškodila další kostel ve
městě Djurakovac.
K bombovým útokům došlo
v předvečer návštěvy generálního
tajemníka OSN Kofiho Annana v Kosovu. Od převzetí kontroly Spojenými národy v červnu 1999 bylo v Ko-
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nÌ, vÌm, ûe tam bude B˘h se mnou. On je se
mnou vûdycky. NebojÌm se ani smrti,ì prohlaöuje. ÑVÏ¯Ìm, ûe mÏ B˘h vezme k sobÏ do
nebe.
Hlas muËednÌk˘ pokraËuje v tiötÏnÌ BiblÌ
a k¯esùansk˝ch knih v nep·lsk˝ch a tibetsk˝ch jazycÌch a obstar·v· tak tamnÌm evangelist˘m pot¯ebnÈ n·stroje pro jejich svÏdectvÌ.
Modlete se za ochranu pro Chatru i celou
jeho rodinu.

sovu poškozeno či zničeno nejméně 110 srbských křesanských objektů (kostelů, klášterů, hřbitovů
atd.). Církevní představitelé a jiní
křesané museli čelit násilí a projevům nepřátelství ze strany etnických Albánců zvláště v místech, kde
kontrolní stanoviště OSN poblíž kostelů byla v nedávných měsících stažena.
Muslimští extremisté z řad etnických Albánců považují kostely za
symbol srbské nadvlády a legitimní
terče. Velká většina srbských křesanů v Kosovu však nemá nic společného s etnickými čistkami, jež
proběhly před vstupem jednotek
NATO do provincie. Ti, kdo neutekli,
jsou dnes v Kosovu menšinou a jsou
vystaveni nepřetržitému násilí ze
strany muslimské většiny etnických
Albánců.
Modlete se za ochranu křesanů
a církevních budov v Kosovu.
Modlete se, aby navzdory dlouhé
historii konfliktu v Kosovu lidé všech
etnických skupin a náboženství dokázali spolu žít v míru.
– Barnabas Fund, Velká Británie,
20. listopadu 2002
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sovÈ n·boûenskÈ Ëistce. St·tnÌ ˙¯ednÌci navötÌvili vöech 300 st·tnÌch ökol, aby podvodnÏ na dÏtech vym·mily, kterÈ z nich poch·zejÌ z k¯esùansk˝ch rodin. é·ci byli vyzv·ni, aby
zvedli ruku ti, kte¯Ì pat¯Ì do k¯esùanskÈ rodiny, ûe za odmÏnu dostanou Ëokol·du. NevinnÈ a nepodezÌravÈ dÏti k¯esùan˘ zvedly ruce.
Ihned sepsali jejich jmÈna a poslali je dom˘.
V˝sledkem tÈto vl·dnÌ ÑËokol·dovÈì akce bylo
odhalenÌ 500 k¯esùansk˝ch rodin, kterÈ byly
n·slednÏ vypuzeny z Bh˙t·nu a nynÌ ûijÌ v uteËeneck˝ch t·borech v Indii a Nep·lu.

spěvků ze Spojených států dosáhla
výše 62,5 milionu dolarů. V dopise
z roku 1998, jehož autorem je Sitaram Agarwal, tajemník Světové hinduistické rady (VHP), se uvádí, že
organizace „potřebuje peníze, a to
značné množství, na vykonávání
šudhi (očišování), seva (služby)
a dharam prásar (získávání stoupenců)“ mezi Indy z nižších kast.
Strana Kongresu tvrdí, že VHP zneužívá prostředky, které oficiálně dostává na charitativní účely a žádá
prošetření těchto případů. „Pokud
vlády západních zemí vyvinou patřičný tlak, dá se toho učinit hodně,“
tvrdí misijní profesor Dr. W. Jacob.
„V opačném případě může být příliš
pozdě.“
– Compass Direct, 11. října 2002
(Převzato z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno se
svolením.)

BRATÿI PETR A JONATAN

INDIE

TajnÈ k¯esùanskÈ knihkupectvÌ v Nep·lu, kam Hlas muËednÌk˘ dod·v· Bible a k¯esùanskou literaturu. NÏkte¯Ì
z pracovnÌk˘ tohoto knihkupectvÌ jiû byli kv˘li podobnÈ Ëinnosti ve vÏzenÌ.

PROSTŘEDKY
Z E Z Á PA D U V Y U Ž Í VÁ N Y
N A F I N A N C O VÁ N Í
P R O N Á S L E D O VÁ N Í
K Ř E S ŤA N Ů

NEUTÃäEN¡ SITUACE V BH⁄T¡NU

V sousedstvÌ Nep·lu, na samÈm ˙patÌ mocn˝ch Himal·jÌ, leûÌ jedinÈ buddhistickÈ kr·lovstvÌ na svÏtÏ ñ Bh˙t·n. V tÈto zemi, kde je
praktikov·nÌ k¯esùanskÈ vÌry zak·z·no ûije
okolo 800 000 obyvatel. K¯esùanÈ, kte¯Ì pracujÌ ve st·tnÌch sluûb·ch, zde velice riskujÌ:
bude-li jejich vÌra prozrazena, p¯ijdou o pr·ci, jejich dÏti budou vylouËeny ze st·tnÌch ökol
a rodina m˘ûe dokonce b˝t vypovÏzena ze
zemÏ.
Zhruba p¯ed rokem, kdyû buddhistÈ slavili sv˘j kaûdoroËnÌ sv·tek svÏtla, doölo k ma-

Finanční prostředky shromažïované hinduistickými organizacemi v západních zemích jsou používány na
financování projevů agrese proti
křesanům a příslušníkům dalších
menšin v Indii. Neziskové organizace propojené s hinduistickými
extrémistickými organizacemi shromáždily v uplynulém roce od poboček ve Velké Británii téměř milion
liber. V roce 1999 zveřejnily indické
daňové úřady informaci, že výše pří-
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Z·stupci Hlasu muËednÌk˘ se ned·vno setkali s dvÏma bh˙t·nsk˝mi k¯esùany, kter˝m hrozÌ dlouhodobÈ vÏzenÌ, pokuty i moûnÈ vyhn·nÌ z Bh˙t·nu za jejich ˙silÌ öÌ¯it v tomto
buddhistickÈm kr·lovstvÌ k¯esùanskou vÌru.
Bratr Petr byl v Ëervnu p¯edvol·n na mÌstnÌ obecnÌ ˙¯ad, kde od nÏho ˙¯ednÌci poûadovali, aby opustil svÈ n·boûenstvÌ nebo bude
vyhn·n z Bh˙t·nu. Kdyû Petr odmÌtl, byl
ihned zadrûen a pozdÏji policisty zbit. Tehdy
se Petr domnÌval, ûe bude muset pro Krista
z¯ejmÏ zem¯Ìt. ÑVÏdÏl jsem, ûe je v tÈ chvÌli se
mnou JeûÌö, protoûe jsem v˘bec necÌtil bolest,ì uvedl Petr. Byl jsem öùastn˝ a radoval
jsem se navzdory ran·m, kterÈ na mne dopadaly, neboù jsem si p¯ipomÌnal utrpenÌ Kristovo a on p¯ece trpÏl mnohem vÌce neû j·.ì
PodobnÈ zach·zenÌ zakusil i dalöÌ bh˙t·nsk˝ evangelista, bratr Jonatan. TakÈ on byl
p¯edvol·n na policejnÌ stanici, kde byl bit,
kdyû odmÌtl opustit svou k¯esùanskou vÌru.
Vyöet¯ovatel na Jonatanovi û·dal vysvÏtlenÌ,
proË zmÏnil svÈ n·boûenstvÌ. ÑPoch·zÌte p¯ece z dobrÈ bh˙t·nskÈ rodiny!ì k¯iËel na nÏho
vyöet¯ovatel. ÑOd v·s se oËek·v·, ûe budete
buddhistou!ì Vyöet¯ovatel pak Jonatanovi
p¯ik·zal, aby si klekl, naËeû ho asi osmkr·t
ude¯il obuökem do zad. Jonatan zaËal zpÌvat
pÌsnÏ duchovnÌch chval, protoûe ho naplnila
zvl·ötnÌ radost sh˘ry. ÑVÏdÏl jsem, ûe pokud
nebudu ochoten pro Krista trpÏt, nenÌ mÈ
k¯esùanstvÌ opravdovÈ,ì vysvÏtloval.

VLÁDNÍ ČINITEL
VYHROŽUJE
DOMORODÝM
K Ř E S ŤA N Ů M
Nedávná vlna etnických čistek vůči
muslimům v indickém státě Gudžarát již dosáhla rozměrů genocidy
a podobné útoky mohou velmi brzy
postihnout i křesany z kmene Dang,
nejohroženější indickou komunitu,
aniž by proti tomu ústřední vláda
jakkoli zasáhla. Karsan Patel, nejvyšší představitel místní vlády, nedávno varoval děti kmene Dang, studující na farních školách, že se
musejí „rozhodnout, zda chtějí žít
jako Hindové anebo zemřít jako
křesané“.
Systematická perzekuce kmene
Dang, která započala před čtyřmi
lety, se nedávno ještě zintensivnila
po kampani militantních hinduistů
za zasvěcení území kmene Dang
bohu Ramovi a vystavění chrámu
ve vesnici Subir. Podle tamních zdrojů je tato situace „sudem střelného
prachu, který může každou chvíli
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PozdÏji vyölo najevo, ûe brut·lnÌ zach·zenÌ s Petrem a Jonatanem se dÏlo s ofici·lnÌm
souhlasem policejnÌho velitelstvÌ. Hlas muËednÌk˘ ned·vno zÌskal kopii vl·dnÌho na¯ÌzenÌ
pro mÌstnÌ ˙¯ady. Toto na¯ÌzenÌ bh˙t·nskÈho
ministerstva vnitra, datovanÈ 11. dubnem
2001, oznaËuje kazatele ÑzahraniËnÌho k¯esùanskÈho n·boûenstvÌ jako bezboûnÈ lidiì.
Na¯ÌzenÌ vysvÏtluje, ûe öest k¯esùansk˝ch v˘dc˘ bylo p¯edvol·no podepsat, ûe se z¯ÌkajÌ
sv˝ch misijnÌch snah. Policie takÈ uzav¯ela
t¯i z jejich modlitebnÌch dom˘.
Petr a Jonatan zaslali nÏkolik odvol·nÌ svÈho p¯Ìpadu kr·lovi Druk Gyelpovi, avöak
marnÏ. P¯ijÌmajÌ tedy vöe co je Ëek· jako BoûÌ
v˘li. ModlÌ se za svÈho kr·le a vÏ¯Ì, ûe JeûÌö
m˘ûe zmÏnit jeho srdce. NeuËinÌ-li kr·l spravedlivÈ rozhodnutÌ naöeho p¯Ìpadu, jsme p¯ipraveni sn·öet jak˝koli trest, kter˝ n·m bude
vymÏ¯en,ì ¯Ìk· Petr. ÑPoölou-li n·s do vÏzenÌ, pak tam budeme radostnÏ slouûit JeûÌöi,
neboù vÌme, ûe B˘h je s n·mi, a bude to jeho
kr·lovstvÌ, kterÈ nakonec zvÌtÏzÌ.ì
Rouöky maoismu, hinduismu a buddhismu
zastÌrajÌ v Nep·lu a Bh˙t·nu mnoho lidsk˝ch
srdcÌ. Modlete se, aby si B˘h nad·le pouûÌval
ty, o kter˝ch jsme psali i vöechny ostatnÌ vÏ¯ÌcÌ k odstraÚov·nÌ tÏchto rouöek.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, ¯Ìjen 2002

explodovat“ a je takřka identická
s konfliktem kolem mešity v Ayodhya, kterou hinduisté zkonfiskovali
a přeměnili na hinduistický chrám.
– Compass Direct, 8. listopadu 2002
R Ů S T P R O N Á S L E D O VÁ N Í
V TAMILNÁDU
Minulý týden byla ve státě Tamilnád
zaživa upálena žena z jednoho křesanského společenství. Podle představitelů organizace Gospel for Asia
zaútočili protikřesansky naladění
útočníci na věřící v odlehlé vesnici,
kde sloužil pastor K. Na jiném místě
v Tamilnádu byl tento týden pastor
Gospel for Asia vyslýchán místní
policií a falešně obviněn z poškození modly nedaleko sboru, ve kterém slouží. Další služebník, pastor J.,
byl propuštěn bez zranění o několik
hodin později, ale nepřátelské nálady vůči křesanům se v oblasti šíří.
Skupina žen, které distribuují Bible
ve státě Čatisgar, čelí kvůli své evangelizační práci neustálým problémům. Dvě z nich byly nedávno napadeny cestou domů z akce, na
které rozdávaly Bible. Oběma se
podařilo uniknout bez zranění.
Mezitím India Missions Association (Indická misijní asociace) přinesla informaci, že vláda Tamilnádu vydala nařízení zakazující náboženské
konverze prostřednictvím „násilí, vábení nebo klamání“. Každému narušiteli nařízení hrozí odnětí svobody
až na dobu tří let. Pokud však obrácení patří k menšinovým skupinám,
případně se jedná o ženy, příslušníky nedotknutelné kasty nebo kmene, bude trest mnohem vyšší. Odnětí
svobody může v takovém případě
trvat až čtyři roky a je možné uložit
pokutu do výše 100 000 rupií (přibližně 65 000 korun)… India Missions Association uvádí, že mnozí
křesané mylně považují Tamilnád
(odkud pochází většina misijních iniciativ) za nejbezpečnější místo ke
službě v Indii a domnívají se, že

P·kist·n
POMOC NAPADEN… DÕVCE

P¯ed nÏkolika t˝dny jsme se dozvÏdÏli o sedmn·ctiletÈ k¯esùanskÈ dÌvce jmÈnem Gulnaz
Bibi, jejÌû tv·¯ byla tÏûce polept·na kyselinou.
Gulnaz byla jedinou k¯esùankou, kter· byla
zamÏstn·na u jednÈ telekomunikaËnÌ spoleËnosti (Ijaz Public Call Office) a vydÏl·vala si
mÏsÌËnÏ v p¯epoËtu asi 950 KË. 14. Ëervna
2002 si do tÈto firmy p¯iöel zatelefonovat jist˝
muslim jmÈnem Mohammed Tariq. Kdyû hovor ukonËil, z˘stal v telefonnÌ p¯ep·ûce a sledoval Gulnazu. Kdyû ho dÏvËe zdvo¯ile poû·24

dalo, aby odeöel, zaËal ji obtÏûovat a dÌvka
mu dala polÌËek. Rozzloben˝ Tariq sice odeöel, ale p¯edtÌm jÌ ¯ekl: ÑUötÏd¯Ìm ti ¯·dnou
lekci.ì Gulnaz byla nervÛznÌ, protoûe nevÏdÏla jak˝m zp˘sobem hodl· tento muslimsk˝
muû vyzr·t na k¯esùanskou dÌvku. N·sledujÌcÌho dne p¯iöel Tariq opÏt do firmy s l·hvÌ
kyseliny a vychrstnul tekutinu dÌvce na hruÔ.
Ta v obrannÈ reakci vyskoËila ze ûidle a snaûila se mu l·hev vytrhnout. Muû vöak ji opÏtovnÏ zas·hl kyselinou, tentokr·t do obliËeje, na ruce i nohy. N·sledovnÏ Tariqa zadrûeli
sebÏhnuvöÌ se pracovnÌci firmy a p¯edali ho
policii, ale pro Gulnaz jiû p¯Ìliö pozdÏ.
DÌvku odvezli do nemocnice. N·ö p·kist·nsk˝ pracovnÌk n·m tuto informaci bezprost¯ednÏ zavolal a poû·dal n·s o zajiötÏnÌ speci·lnÌho lÈka¯skÈho oöet¯enÌ. V dobÏ, kdy
pÌöeme tento Ël·nek je Gulnaz p¯ev·ûena na
speci·lnÌ kliniku plastickÈ chirurgie. Hlas muËednÌk˘ hodl· n·klady za speci·lnÌ lÈka¯sk˝
z·krok uhradit. Otec dÌvky pracuje v tov·rnÏ
na zpracov·nÌ bavlny a vydÏl·v· zhruba
1 500 KË. Rodina m· navÌc devÏt dÏtÌ. ZamÏstn·nÌ jejich dcery v telekomunikaËnÌ spoleËnosti znamenalo velk˝ p¯ÌspÏvek do rodinnÈho rozpoËtu.
Naöi pracovnÌci v P·kist·nu takÈ navötÌvili jejÌ prost˝ domov, kde vidÏli na stÏnÏ nÏkolik obraz˘ JeûÌöe a sdÏlili n·m n·sledujÌcÌ informaci: ÑNemocnice je asi dvacet kilometr˘
od dÌvËina domu, proto jejÌ matka spÌ v nemocniËnÌm pokoji vedle dce¯iny postele.
V mÌstnosti je dalöÌch dvan·ct pacientek. Do
nemocnice nosÌme dÌvce stravu a snaûÌme se
jÌ poskytnout duchovnÌ ˙tÏchu. Kdyû jsme s nÌ
hovo¯ili o BoûÌ ˙tÏöe, ¯ekla: Mohu ËÌst jen
m·lo, ale v tyto dny se soust¯eÔuji na
92. ûalm. Chci se takÈ chovat jako Job a budu
se modlit za svÈ rodiËe, kte¯Ì trpÌ spoleËnÏ se
mnou. Moje matka i j· jsme vdÏËnÌ vöem k¯esùan˘m ve svÏtÏ, kte¯Ì se za n·s modlÌ.ì
Ve zmÌnÏnÈm 92. ûalmu jsme nalezli tento
verö: ÑOlej nejËistöÌ jsi na mne vylil.ì Jak neuvÏ¯iteln˝ verö pro vÌru mladÈ dÌvky, jejÌû
tv·¯ byla polept·na kyselinou. JejÌ rodina vÌ,
ûe ûivot pro Krista na tÈto zemi je pouze do-

většina obyvatel Tamilnádu již slyšela evangelium. Asociace vnímá
poslední akci vlády jako výzvu
k procitnutí, modlitbám a změně způsobu, kterým misijní organizace
sloužící v Indii zvěstují evangelium
a dále vychovávají věřící.
– Religion Today, 7. října 2002
(Převzato z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno se
svolením.)
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Gruzie

PÁLENÍ BIBLÍ VYVOLALO
JEDNOTNOU REAKCI
NÁBOŽENSKÝCH SKUPIN
Pálení Biblí v evroasijské Gruzii
v jednom baptistickém skladišti začátkem února (vedené odpadlým
pravoslavným knězem) svedlo dohromady křesany, ale také příslušníky dalších náboženských komunit
v této zemi, aby společně bojovali
za náboženskou svobodu. Informaci o tom přinesl baptistický pastor,
který navštívil setkání Světové baptistické aliance (BWA) ve Washingtonu. Malchaz Songulašvili, pastor
Ústředního baptistického sboru
v gruzínském Tbilisi a prezident místní Evangelikální baptistické církve,
hovořil k posluchačům v prostorách
BWA 20. září během svého pobytu
ve Washingtonu. Cílem jeho cesty
do Washingtonu byla návštěva ministerstva zahraničí a diskuse o problematice náboženské svobody.
Zatímco gruzínská ústava zaručuje
úplnou svobodu vyznání, prohlásil
Songulašvili, věřící čelí značné opozici ze strany pravoslavné církve.
Na videozáznamu zachycujícím pálení Biblí odsvěcený gruzínský pravoslavný kněz Basil Mkalavišvili hovoří k televizním divákům v celé
Gruzii o tom, že Bible a křesanské
knihy, které pálí, „otravují zemi“. Zatímco Mkalavišvili lil do ohně petrolej, skupina podílející se na ničení
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Biblí prozpěvovala Modlitbu Páně
a Mkalavišvili označil baptisty za
sektáře. „Žádní baptisté, žádní Svědkové Jehovovi, žádní letniční. Naše
víra je pravoslavná,“ dodal. Dosud
však stále nedošlo k uplatnění zákona a v souvislosti s incidentem
nebyl nikdo zatčen. Songulašvili dodal, že kvůli raziím v dalších evangelikálních sborech vytvořili skupinu mužů, kteří je budou proti
(případným) dalším útokům bránit.
– Baptist Press News,
30. září 2002 (Převzato
z internetových stránek
www.prayer.cz, zveřejněno
se svolením.)
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Ëasn˝m st·diem, kdy musÌme nÈst sv˘j k¯Ìû
a vzhlÌûet trvale k JeûÌöi. VÏdÌ, ûe je to pomaz·nÌ Duchem svat˝m, kterÈ n·m d·v· p¯edchuù vÏËnosti, kde naöe tv·¯e budou z·¯it p¯ed
Ber·nkem.
Modlete se za tuto dÌvku i jejÌ rodiËe. Chceme je i nad·le podporovat.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, listopadu 2002

»Ìna

V ŠLÉPĚJÍCH APOŠTOLŮ
Během nedávné návštěvy v Číně,
se kurýři Hlasu mučedníků setkali
s jedním křesanským představitelem, kterému budeme říkat „Daniel“. Vyprávěl nám o duchovním boji
v Číně i o tom, jak byl střežen tajnou
policií.
„Telefonní přístroj u mého souseda má velmi čistý příjem a vždy pracuje,“ uvádí. „Můj telefon je často
hluchý a na lince je slyšet silné šumění.“ Dobře ví, že tyto jevy pocházejí od telefonního odposlechu, nebo jeho slova musejí úřady slyšet.
Avšak Daniel tuto skutečnost nevnímá jako hrozbu, ale jako příležitost
ke svědectví.
„Nejsou to jen úředníci vládních
úřadů, které mě střeží,“ vypráví, „ale
jsou to také nevěřící.“ A tak Daniel
pravidelně vypráví své svědectví víry
do telefonu, aby jej slyšeli ti, kteří ho
odposlouchávají.
Ptali jsme se Daniela, co by se
stalo, kdyby ho tajní policisté chytili
s námi, zahraničními křesany. „Vyhostili by vás jako nežádoucí osoby
a postarali se o to, abyste se do
Číny zase jen tak nedostali.“

Gulnaz a jejÌ matka se v nemocnici zotavujÌ ze svÈho
öoku.

IndonÈsie

la podobnou situaci v p¯ÌpadÏ dalöÌch öesti
kostel˘ v Bandungu, coû znamen· re·lnÈ nebezpeËÌ, ûe se dalöÌ kostely stanou terËem podobn˝ch ˙tok˘.
Zd· se, ûe na mnoh˝ch mÌstech v IndonÈsii
ËlenovÈ Laskar dûih·du odch·zejÌ z tÈto organizace a opouötÏjÌ St¯ednÌ Sulawesi a MoluckÈ
ostrovy. P¯estoûe se situace zlepöuje, n·silnosti proti k¯esùan˘m p¯etrv·vajÌ. 2. listopadu byli zast¯eleni ost¯elovaËem dva lidÈ na
p¯edmÏstÌ Ambonu a n·sledujÌcÌho dne p¯iöli
o ûivot dalöÌ dva v motocyklovÈm taxÌku
v muslimskÈ Ë·sti mÏsta. Ve vesnici Pelauw
na ostrovÏ Haruku 8. listopadu ost¯elovaË
smrtelnÏ zranil mÌstnÌho obyvatele. V k¯esùanskÈ Ë·sti Ambonu takÈ objevili 21. listopadu nÏkolik nevybuchl˝ch bomb: t¯i ve ökol·ch a dalöÌ v pr·vÏ rekonstruovanÈ cÌrkevnÌ
budovÏ, kde jiû jednou v ¯Ìjnu (p¯ed odchodem Laskar dûih·du) bomba vybuchla
a zranila 6 lidÌ. MezitÌm p¯ib˝vajÌ d˘kazy
o zapojenÌ Ëlen˘ jamajskÈ Jamaah islamiyah
isl·mskÈ extremistickÈ organizace do pumovÈho ˙toku na Bali. Po pumovÈm ˙toku na
Bali uvÏznila indonÈsk· vl·da jejÌho v˘dce
Abu Bakara Baíasyira a vyölo najevo, ûe byl
takÈ zapleten do sÈrie bombov˝ch ˙tok˘ na
18 kostel˘ na r˘zn˝ch mÌstech v IndonÈsii,
k nimû doölo bÏhem V·noc 2000.

DAV SI VYNUTIL ZAVÿENÕ KOSTELA

Rozv·önÏn˝ dav vÌce jak 100 muslim˘ vtrhl
6. listopadu do kostela v Bandungu na J·vÏ
a terorizoval vÏ¯ÌcÌ. VÏ¯ÌcÌ byli donuceni
kostel opustit a natrvalo zav¯Ìt.
Dav v Ëele s v˘dcem bezpeËnostnÌ rady meöity po znesvÏcenÌ kostela budovu zasypal
kameny. P¯Ìtomn· policie nijak nezakroËila
a nezabr·nila davu do kostela vtrhnout.
Kazatel sboru rev. Oloan Nainggolan si na
mÌstnÌch ˙¯adech stÏûoval, ûe proti takovÈmu jedn·nÌ nezas·hly. TakÈ pop¯el obvinÏnÌ
BezpeËnostnÌ rady meöity, ûe kostel postaven˝ v roce 1990 nem· stavebnÌ povolenÌ, stejnÏ jako souhlas p¯Ìsluön˝ch Ëeln˝ch p¯edstavitel˘ mÌstnÌch skupin. Byly uve¯ejnÏny
zpr·vy, ûe BezpeËnostnÌ rada meöity vyvola-
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Modlete se:
aby vl·dnÌ instituce v Bandungu dok·zaly
rozhodnÏ jednat, aby tak mohly zabr·nit dalöÌm ˙tok˘m davu na kostely. Modlete se za
to, aby bylo moûnÈ znovu otev¯Ìt kostely, kterÈ jsou zav¯eny, a aby se v nich k¯esùanÈ mohli
bezpeËnÏ sch·zet.
Chvalte Boha za to, ûe bojovnÌci Laskar
dûih·du opouötÏjÌ St¯ednÌ Sulawesi a Malukus. Modlete se za to, aby to v tÏchto oblastech vedlo k ˙plnÈmu a trvalÈmu mÌru.
Modlete se za k¯esùany v IndonÈsii, aby byli
uchr·nÏni p¯ed ˙toky extremistick˝ch isl·msk˝ch skupin.
ñ Barnabas Fund, Velk· Brit·nie,
13. listopadu 2002

„Ale co by bylo, Danieli, s tebou?“
naléhali jsme.
„S něčím takovým zatím zkušenost nemám, ale jsem na to plně
připraven. Jak říká apoštol Pavel
(Skutky 21,12–13), že je připraven
jít do Jeruzaléma a to třeba i na
smrt.“
Daniel je na boj připraven. Je připraven být vojákem pro Krista a přinést i náležitou obě. Křesané ve
svobodných národech si také mohou zvolit. Budeme našim bratrům
a sestrám v Číně pomáhat v jejich
duchovním boji? Obstaráme jim potřebnou duchovní výzbroj – Bible
a další křesanskou literaturu? Jsme
připraveni na duchovní boj, který
nám Bůh určil?
„Těžkosti a pronásledování jsou
určitým druhem požehnání,“ vysvětluje Daniel. „Pronásledování a těžkosti činí křesana duchovně zralým
a silným. V ranné církvi to nevypadalo tak, jako to dnes vypadá v církvích ve Velké Británii nebo v Americe. Ale mnohem spíše jako je tomu
dnes v Pákistánu, Afghánistánu,
Číně a Severní Koreji. My stále říkáme: ‚Následujme šlépěje apoštolů.‘
Kde tyto šlépěje jsou? V pronásledováních.“
Danielova domácí církev velmi
rychle roste, podobně jako po celé
Číně. V minulé roce bylo v jeho společenství pokřtěno 450 nových věřících. Jaké je tajemství takového růstu? Věrní křesané evangelium šíří
od člověka k člověku.
Daniel nám také vyprávěl o přípravách na možnost, že by byl zatčen a uvězněn. „Nejdůležitější je
v tomto ohledu příprava duchovní.
Například každodenně věnovat více
času čtení Písma a snažit se zapamatovat si celé biblické pasáže.
K tomu ovšem potřebujeme mít
vlastní Bible.“
Očekává snad Daniel, že bude
zatčen? „Bude-li to Boží vůle, pak
se jí chci podřídit. Všechna moc
byla dána Ježíši, a on nám přika-
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zuje, abychom byli jeho učedníky.
Necítíme se sami nebo opuštěni.
Podobně jako Nehemiáš (4,20)
říká, že boj není náš, ale Hospodinův. Nejsme to my, kdo bojuje,
ani nebudeme bojovat sami za
sebe. Ne, ne, ne. Bůh bude bojovat za nás.“
– Hlas mučedníků, USA,
září 2002

INDON…SIE: NELLIN PÿÕBÃH

TÈ noci mÏla Nella zem¯Ìt. NevÏdÏla vöak
o tom, dokud se druh˝ den r·no nevypravila
do pr·ce. Drobounk· IndonÈsanka nalezla
r·no na podlaze p¯ed loûnicÌ poloûenou hlavu
nÏjakÈho pt·ka, ale nic si o tom nemyslela. Aû
cestou do pr·ce si uvÏdomila, ûe pt·k za dve¯mi byl stejn˝ jako pt·k v jejÌm snu: v mÌstnosti, kde spala, se objevila postava ducha
s ptaËÌ hlavou a chlapeck˝m tÏlem, skoËila na
postel a snaûila se ji zardousit. Na svou obranu Nella zaËala zpÌvat ÑJeûÌöi, jsi dobr˝ past˝¯ì. Jak zpÌvala tuto a dalöÌ pÌsnÏ chval, postava zmizela. ÑDÌky Bohu, ûe jsi naûivu,ì
¯ekla jÌ jedna z muslimsk˝ch kolegyÚ. Nella se
dozvÏdÏla, ûe jiû Ëty¯ikr·t nÏkdo zaplatil, aby
byla prokleta nebo zabita prost¯ednictvÌm
ËernÈ magie. Na ostrovÏ, jehoû obyvatelÈ vÏ¯Ì
isl·mu smÌöenÈmu s animistick˝mi prvky, se
jedn· o bÏûnou Çpraxië. T¯icetilet· svobodn·
ûena mÏla p¯Ìliö r·da legraci, neû aby si nadÏlala mnoho nep¯·tel, ale p¯esto si jejÌ kolegovÈ p¯·li, aby zem¯ela. Jako jedin· k¯esùanka,
vyuËujÌcÌ v muslimskÈ ökole v nejvÏtöÌ muslimskÈ zemi na svÏtÏ, byla Nella jasnÏ v menöinÏ.
JejÌ nad¯ÌzenÌ se ob·vali, ûe se pokouöÌ Ñpok¯esùanötitì svÈ studenty. NemÏli û·dnÈ d˘vody, na z·kladÏ kter˝ch by ji mohli obvinit, ale
p¯esto se vydali na oddÏlenÌ n·boûenstvÌ na
mÌstnÌm ˙¯adÏ a takÈ za mÌstnÌm öamanem,
aby se s tÌm pokusil nÏco udÏlat.
Kdyû Nella obdrûela v˝zvu, aby se hl·sila
na ˙¯adÏ, spoleËnÏ s pracovnÌkem Pioneers,
studovali a modlili se nad pas·ûÌ z 10. kapitoly
Matouöova evangelia: ÑÖkdyû v·s vydajÌ
(vl·dc˘m a kr·l˘m), nepropadnÏte ˙zkostem,
jak nebo co promluvitÖì. Nella poslechla
a zjistila, ûe BoûÌ zaslÌbenÌ je pravdivÈ. Duch
svat˝ jÌ d·val odpovÏdi, kterÈ ûalobce umlËely. A kdyû se nÏkdo pozdÏji znovu pokusil
najmout öamana, aby ji proklel nebo zabil,
öaman odmÌtl. ÑM· moc, kterÈ se nemohu
dotknout,ì vysvÏtlil. äaman se nemohl dotknout Nelliny moci, ale jejÌ ökola nakonec
svou moc uplatnila. Nella byla poû·d·na, aby
ze ökoly odeöla. Byla ot¯esen·: ProË B˘h ne-

N AV E N E K P Ř ÁT E L Š T Í ,
V SOUKROMÍ DIVOCÍ
Veřejná tvář čínské vlády je vůči
náboženství přátelská. Časopisy (tištěné v angličtině a dávané do hotelů, kde jsou ubytovaní zahraniční
turisté a obchodníci) hlásají „záruku
náboženské svobody“ pro věřící
v Číně.
V článku anglicky psaného časopisu Beijing Review z 4. dubna 2002
vydavatel píše: „Náboženské aktivity jsou v Číně něčím zcela běžným.
Ve skutečnosti je Čína zemí s náboženskou svobodou. A to nejsou
v žádném případě prázdná slova.“
Avšak tato navenek velmi přátelská tvář se stává ošklivou a hrozivou
v soukromí věřících lidí – na policejních stanicích a ve vězeňských celách, jak se o tom například v minulém roce přesvědčila křesanská
žena jménem Ling Wang.
Devětačtyřicetiletá Ling Wang žila
se svým manželem a dcerou v městě v Shuqian v provincii Ťiang-su až
do 18. dubna 2001, kdy jejich domov přepadli příslušníci Úřadu veřejné bezpečnosti (UVB).
„Jsme z UVB!“ křičeli. „Vy nezákonným způsobem věříte v Boha
a kážete, a proto jsme k vám přišli
provést domovní prohlídku a zatknout vás.“ Když Ling Wang popírala, že by jakýmkoli způsobem porušili zákon, příslušník UVB řekl:
„Věříte v Boha a tajně se scházíte
s ostatními. A to je protizákonné.“
Příslušníci USB prohledali celý byt
a dívali se dokonce do bot usklad-
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ochr·nil jejÌ mÌsto? Zachr·nil ji z moci kleteb
jen proto, aby jÌ vzal p¯Ìleûitost ke sluûbÏ,
o kterou usilovala celÈ roky? Navzdory sv˝m
ot·zk·m se uËitelka rozhodla slouûit v oblasti,
ve kterÈ si byla vÏdoma svÈho obdarov·nÌ ñ
v pr·ci s dÏtmi. ZaËala po¯·dat vzdÏl·vacÌ
krouûky u sebe doma a Ëasem se pustila do
vyuËov·nÌ p¯edökolnÌch dÏtÌ ve sboru. Zavedla takÈ sponzorsk˝ program pro chudÈ rodiny ze svÈho okolÌ. S pomocÌ nÏkolika d·rc˘
ze Spojen˝ch st·t˘ dost·valo Ëtrn·ct dÏtÌ kaûd˝ mÏsÌc jÌdlo, m˝dlo, kart·Ëek na zuby
a penÌze na ökolu. Jist· matka Ëty¯ dÏtÌ Nelle
¯ekla: ÑPo tom, co muslimovÈ udÏlali k¯esùan˘m, je tÏûkÈ od v·s p¯ijÌmat pomoc.ì
Tato mil· ûena se stala svÏdkem ˙toku na
sv˘j ostrov v lednu 2000. Radik·lnÌ muslimovÈ vyplenili a vyp·lili sborovÈ budovy
a domy k¯esùan˘ a »ÌÚan˘. BÏhem pogrom˘
se Nella p¯ipojila k vÌce neû dvÏma tisÌc˘m
k¯esùansk˝ch vÏ¯ÌcÌch, ËÌnsk˝ch obchodnÌk˘
a dalöÌch lidÌ, kte¯Ì mÏli z konfliktu strach
a uprchli na sousednÌ ostrov. Nella byla mezi
prvnÌmi, kdo odeöli, ale opÏt mezi prvnÌmi,
kte¯Ì se vr·tili. Kdyû p¯iöla dom˘, sousedÈ jÌ
vyËÌtali: ÑProË jste odeöla? Kdyby se to stalo
znovu, budeme v·s chr·nit.ì ZaËala si uvÏdomovat, ûe BoûÌ ochrana v Ñ˙dolÌ stÌnu smrtiì (éalm 23,4) m˘ûe mÌt ¯adu podob. Rozhodla se, ûe pokud dojde k dalöÌm raziÌm,
bude d˘vÏ¯ovat Bohu z éalmu 23 ñ a z˘stane.
20. b¯ezna 2002 v osm hodin r·no, kdyû
vyuËovala p¯edökolnÌ dÏti (bylo jÌ tehdy 34
let) n·hle zkolabovala a byla p¯evezena do
nemocnice; z ˙st jÌ tekla krev a lapala po dechu. Bylo s nÌ vÌce neû pades·t lidÌ, kte¯Ì ji
skuteËnÏ milovali, vËetnÏ sluûebnÌk˘ z Pioneers, kte¯Ì s nÌ slouûili spoustu let. MnozÌ
plakali a modlili se, avöak osm hodin potÈ, co
se Nella zhroutila, zem¯ela na otok plic. TÏsnÏ p¯ed vstupem do vÏËnosti se Nella snaûila
nÏco ¯Ìct, ale bylo slyöet jen vzdych·nÌ a stÈn·nÌ. RodinnÌ p¯ÌsluönÌci a p¯·telÈ vöak pozdÏji nalezli pozn·mky, dÌky kter˝m se dozvÏdÏli vÌce o jejÌch modlitb·ch. Do svÈho di·¯e
si poznamenala: ÑPane, koho si vezmeö d¯Ìv,
mÈho otce, nebo mÏ? Vezmi si mÏ, Pane, aby

něných na záchodě. Nakonec zabavili zpěvníky, Bible a 200 jenů (asi
800 Kč). Pak sestru Wang a její
dceru Xu Haiyan odvedli na policejní stanici.
Xu byla zadržována 15 dní a během této doby byla mnohokrát vyslýchána a policisté ji bili přes ústa.
„Kdo navštěvuje vaši matku? Kde
káže? Kolik lidí se na shromáždění
schází?“ ptali se vyšetřovatelé. Vyhrožovali ji dvouletým vězením, pokud bude vytrvale odmítat odpovídat na jejich otázky.
Ling Wang na tom byla podstatně
hůře. Byla bez přestávky týden vyšetřována. Její vyšetřovatelé, Miao
Wu, Zhijun Cai a Zhao, ji během
výslechu bili. „Věřit v Boha je otevřená vzpoura proti straně,“ tvrdili jí.
Po celý týden nedostala jídlo. Ling
Wang však nepřiznala nic. Raději
dala přednost utrpení než by zradila
své spoluvěřící.
Po celá dva měsíce byla držena
a vyšetřována v městské věznici
v Shuqian. Každý večer musela dozorcům odříkat vězeňská pravidla.
Pokud na něco zapomněla, nedostala ten večer najíst.
Po dvou měsících ji s rukama svázanýma za zády předvedli k „soudu“
na tržiště.
„Viděla jsem svou matku,“ řekla
později Xu, „jak hrdě stojí na pódiu
s rozcuchanými a neupravenými vlasy. Její oči prozrazovaly velikou únavu a její bledá kůže nesla stopy krutého mučení.“
Po rychlém „procesu“ byla Ling
Wang odsouzena ke dvěma letům
převýchovy v pracovním táboře Lao
Chao, za účast v náboženské organizaci, ilegální shromažïování a rušení společenského pořádku.“ Bylo
to naposled, co Xu viděla svou matku, která byla odvezena spoutaná
do převýchovného pracovního tábora.
Propaganda hlásá, že čínští občané mají náboženskou svobodu,
avšak policisté křesanům říkají: „Vě-
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mÏl vÌce Ëasu odevzdat celÈ svÈ srdce TobÏ.ì
A jeötÏ d¯Ìve se v jejÌm modlitebnÌm seznamu
objevila prosba ÑodejÌt co nejd¯Ìve do nebeì.
Nellin Past˝¯ vyslyöel jejÌ modlitbu a vysvobodil ji od pozemskÈho ûivota ñ ûivota smÏlÈho svÏdectvÌ na temnÈm mÌstÏ. NenÌ vöak
pochyb o tom, ûe ji Ñdobrota a milosrdenstvÌ
prov·zely po vöechny dny jejÌho ûivotaì (éalm
23,6). DÌky jeho milosrdenstvÌ se mohla setkat s Kristem, zatÌmco vÏtöina obyvatel jejÌ
zemÏ se s nÌm nesetkala. DÌky jeho milosrdenstvÌ mohla b˝t jejÌ budoucnost odliön· od
jejich. NynÌ p¯eb˝v· v HospodinovÏ domÏ ñ
navûdy. Ale co Ëtrn·ct dÏtÌ, kterÈ byly souË·stÌ Nellina sponzorskÈho programu? Nebo
jejÌ muslimötÌ sousedÈ, kte¯Ì byli p¯ipraveni
ji br·nit p¯i raziÌch? Velk˝ Past˝¯ opustil devades·t devÏt ovcÌ, aby nalezl jednu, kter· se
ztratila. O co vÌce touûÌ po tÈto skupinÏ vÌce
neû dvou milion˘ lidÌ, kte¯Ì jej dosud neznajÌ! Kniha Operace svÏt uv·dÌ, ûe mezi nimi
ûije p¯ibliûnÏ jen dvacet vÏ¯ÌcÌch. Kristus zachr·nil Nellu v jejÌm ûivotÏ i ve smrti, ale jejÌ
sousedÈ û·dnou nadÏji nemajÌ. Moûn· nadeöel Ëas, abychom zem¯eli, aby oni mohli ûÌt.
ñ Pioneers, 2. ¯Ìjna 2002
(P¯evzato z internetov˝ch str·nek
www.prayer.cz, zve¯ejnÏno se svolenÌm.)

řit v Boha je otevřenou vzpourou
proti straně.“ Asi se svoboda víry
vztahuje jen na ty, kteří věří v komunistické vůdce.
– Hlas mučedníků, USA, září 2002

n

P·kist·n

MUSLIMŠTÍ DUCHOVNÍ
SI VYŽÁDALI ROZHOVOR
O K Ř E S ŤA N S T V Í
V zemi, která je pověstná napětím
mezi muslimy a křesany, obdržel
v červenci tohoto roku jistý evangelizační tým zdvořilé pozvání, aby
pohovořil o křesanské víře na jednom muslimském semináři.
Ve zprávě, kterou tento týden obdržela organizace Christian Aid,
uvádí vedoucí pákistánské křesanské organizace (jméno musíme podržet v tajnosti), že členové jednoho z jejich evangelizačních týmů
byli zadrženi při distribuci Biblí, Nových Zákonů a evangelizačních letáků skupinou muslimských kleriků, kteří členům týmu řekli, že je
nenechají odejít, dokud jim nepřislíbí účast na společné debatě
o křesanské víře. Tito klerikové
patřili v dané oblasti k velmi známému islámskému semináři.
K debatě došlo na muslimské teologické škole. Pětičlenný křesanský tým přišel do muslimského semináře v deset hodin dopoledne
a ihned jej obklopila více jak stovka
muslimských žáků a asi patnáct
muslimských kleriků, včetně tří profesorů a jednoho představitele místního vedení.
„Byla to poněkud deprimující situace,“ uvedl jeden pracovník týmu.
Avšak vedoucí semináře členy
křesanského týmu přátelsky pozdravil a nechal jim podat chlazený
nápoj. Potom obě zúčastněné strany zasedly ve stínu stromu a plátěného baldachýnu proti sobě na

ROZPUäTÃNÕ ISL¡MSK… MILITANTNÕ
ORGANIZACE LASKAR DéIH¡D?

Extremistick· muslimsk· organizace Laskar
dûih·d, majÌcÌ na svÏdomÌ nesmÌrnÈ n·silÌ ve
st¯ednÌ Sulawesi (Celebes) a na Moluck˝ch
ostrovech, ozn·mila, ûe bude rozpuötÏna.
Pr·vnÌk zastupujÌcÌ Laskar dûih·d v p¯ekvapujÌcÌm ozn·menÌ sdÏlil, ûe organizace
uzavÌr· svÈ ¯ÌdÌcÌ kancel·¯e, a ûe jejÌ bojovnÌci odch·zejÌ ze Sulawesi a Moluck˝ch ostrov˘. Aû doposud z Ambonu do Djakarty odeölo asi 1 000 bojovnÌk˘ dûih·du. K¯esùanÈ
z tÈto oblasti uvÌtajÌ, kdyû toto rozhodnutÌ
povede k ukonËenÌ n·silnostÌ a ˙tok˘, ke kter˝m bez ohledu na mÌrovou smlouvu uzav¯enou zaË·tkem roku 2002 st·le doch·zelo.
Toto rozhodnutÌ vyvol·v· mnoho spekula30

cÌ a ot·zek. Pr·vnÌk Laskar dûih·du Wiraawan Adnan trv· na tom, ûe k nÏmu doölo jeötÏ p¯ed pumov˝m ˙tokem na Bali, avöak koincidence naËasov·nÌ je tak velik·, ûe ji nelze
ignorovat. DalöÌ n·vrh vych·zÌ z prohl·öenÌ
öejka Rubi ibn Hadiho, muslimskÈho duchovnÌho ze Sa˙dskÈ Ar·bie, kter˝ vyhl·sil tÏsnÏ
p¯ed rozpuötÏnÌm Laskar dûih·du fatwu (leg·lnÌ odsouzenÌ). V jeho prohl·öenÌ se uv·dÌ,
ûe svat· v·lka na Moluck˝ch ostrovech byla
nadmÏrn·. Avöak Laskar dûih·d s·m sebe lÌËÌ
jako bojovnÌka za udrûenÌ jednoty zemÏ proti ˙dajn˝m k¯esùansk˝m separatist˘m. Bylo
by tedy divnÈ, kdyby nynÌ reagovali na fatwu
ze Sa˙dskÈ Ar·bie, aniû by se povaûovali za
isl·mskÈ bojovnÌky bojujÌcÌ svatou v·lku proti
k¯esùan˘m. Mnoho koment·tor˘ poukazuje
na silnÈ vazby mezi Laskar dûih·dem
a jednotkami indonÈskÈ arm·dy. Po pumovÈm ˙toku na Bali vöak doölo ke zmÏnÏ situace a vzhledem k p¯ÌsnÈmu dohledu z·padnÌch
mocnostÌ by se vojenskÈ jednotky mohly rozhodnout styky se skupinami Laskar dûih·du
p¯eruöit. K¯esùanÈ ze st¯ednÌho Sulawesi
a Moluck˝ch ostrov˘ si v minulosti stÏûovali,
ûe indonÈsk· vl·da nechce nebo nenÌ schopna ukonËit ˙toky Laskar dûih·du. Je ostudnÈ, ûe aû teÔ, v d˘sledku zmÏny politickÈho
klimatu, je to najednou moûnÈ.
DalöÌm zajÌmav˝m momentem je prezentace rozpuötÏnÌ Laskar dûih·du v z·padnÌch
mÈdiÌch. O konfliktech na st¯ednÌm Sulawesi
a Moluck˝ch ostrovech se d¯Ìve p¯ev·ûnÏ hovo¯ilo jako o etnick˝ch sporech mezi dvÏma
skupinami extremist˘. NynÌ, moûn· dÌky teroristickÈmu ˙toku na Bali se tÛn mÏnÌ: reportÈr BBC oznaËuje skupinu Laskar dûih·d
jako jednu z ÑnejtvrdöÌch indonÈsk˝ch isl·msk˝ch skupin, kterÈ vedou svatou v·lku proti k¯esùanskÈ komunitÏ na Moluck˝ch ostrovech a Sulawesi. TakÈ Guardian oznaËil
Laskar dûih·d jako ÑindonÈskou nesmÌrnÏ
n·silnickou radik·lnÌ skupinu, kter· byla
bÏhem Ëty¯ let trvajÌcÌho konfliktu zodpovÏdn· za smrt tisÌce k¯esùan˘ na v˝chodnÌch ostrovech. Jsme vdÏËnÌ za toto opoûdÏnÈ uzn·nÌ
pravdivÈ podstaty konfliktu.

koberce. Na obou stranách směli
hovořit a klást otázky výhradně vedoucí obou skupin.
Hlavní muslimský klerik obšírně
hovořil ve snaze poukázat na protiřečení Písma, zatímco křesanský
mluvčí se zaměřil na hříšnost celého lidského rodu a naléhavou potřebu odpuštění hříchu pro každou
lidskou bytost. Pak byla debata přerušena kvůli obědu a pokračovala
opět odpoledne.
V celkem šestihodinové diskusi
muslimský představitel oznámil,
že oni křesanské učení nepřijímají a proto by křesané v budoucnosti neměli prodávat Bible
v jejich městě. V odpověï mluvčí
křesanů řekl, že i když Bibli jako
svatou knihu neuznávají, mělo by
se jí dostat náležité úcty a pozornosti jako literatuře, kterou po
celém světě čtou miliony lidí. Prohlásil, že odmítnutí Bible je z muslimské strany naivní a neudržitelné a nabídl zdarma výtisk Písma
všem, kteří by si jej přáli mít pro
osobní vzdělávání.
Bezprostředně si členové skupiny kleriků vzali po jednom výtisku
Písma. Většina z nich Bibli předtím
nikdy neviděla. Během deseti minut tak členové týmu rozdali třináct
Biblí, sedm Starých Zákonů a sedmnáct velkých Nových Zákonů a několik kusů letáků. Členům týmu se
také podařilo strávit další hodinu
v individuálních rozhovorech o své
křesanské víře s islámskými studenty.
Vedoucí křesanského týmu zdůraznil, že jejich muslimští hostitelé
udržovali po celou dobu akce chladnou, ale pokojnou atmosféru, ve
které vládla pohostinnost a navíc
většina účastníků vyjádřila přání se
v budoucnu opět setkat k podobnému rozhovoru.
– Christian Aid, USA,
28. listopadu 2002
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Iniciativa organizace pro lidsk· pr·va Barnabas Fund pat¯Ì k ojedinÏl˝m
hlas˘m, dlouho se snaûÌcÌch uvÈst ve vöeobecnou zn·most tuto nespornÏ rozhodujÌcÌ a d˘leûitou dimenzi konfliktu, jÌmû je isl·msk˝ extremismus. MnozÌ z·padnÌ ûurnalistÈ ho vöak za to silnÏ kritizovali. Petici organizace Barnabas
Fund, û·dajÌcÌ mÌr na Moluck˝ch ostrovech, podepsalo v roce 2000 tÈmÏ¯
50 000 lidÌ z vÌc jak t¯iceti r˘zn˝ch zemÌ. Barnabas Fund v roce 2001 vydala
let·k a zorganizovala dopisovÈ kampanÏ, kterÈ mÏly upozornit na genocidu
k¯esùanskÈ menöiny ve st¯ednÌm Sulawesi a Moluck˝ch ostrovech. Je z¯ejmÈ,
ûe smrt 200 lidÌ ze z·padu p¯i pumovÈm ˙toku na Bali upozornila svÏt na aktivity isl·msk˝ch extremistick˝ch skupin v IndonÈsii vÌce, neû 10 000 zabit˝ch
k¯esùan˘.
Doufejme, ûe se v tÈto oblasti doËkajÌ konce ˙tok˘ proti k¯esùan˘m, coû je
˙ûasnou odpovÏdÌ na modlitby mnoha k¯esùan˘ celÈho svÏta. Je vöak moûnÈ,
ûe se isl·mötÌ teroristÈ znovu objevÌ pod organizacÌ jinÈho n·zvu, takûe jen Ëas
uk·ûe, zda rozpuötÏnÌ Laskar dûih·du je sign·lem skuteËnÈho ukonËenÌ konfliktu na st¯ednÌm Sulawesi a Moluck˝ch ostrovech.
Aù dojde k Ëemukoliv, nesmÌme zapomenout na pot¯eby tÏchto k¯esùan˘,
kte¯Ì v minul˝ch letech tolik trpÏli. DesetitisÌce zabit˝ch, stovky tisÌc˘ uprchlÌk˘. Je t¯eba stavÏt a obnovovat domy. NesmÌrnÈ mnoûstvÌ k¯esùan˘ bylo sv˝mi
zkuöenostmi traumatizov·no a pot¯ebuje pomoc a podporu. MnozÌ k¯esùanÈ
byli bÏhem konfliktu donuceni p¯estoupit k isl·mu, je vöak ot·zkou, zda po
osvobozenÌ budou moci opÏt svobodnÏ praktikovat k¯esùanskou vÌru a pokojnÏ
ûÌt.
V poslednÌ ¯adÏ z˘st·v· nezodpovÏzen· ot·zka, zda indonÈsk· vl·da p¯ipravuje rozhodn· opat¯enÌ v˘Ëi extremistick˝m isl·msk˝m skupin·m a zda
k¯esùany v IndonÈsii ochr·nÌ. Budou se nap¯Ìklad moci sch·zet svobodnÏ k¯esùanÈ v Acehu? V tÈto silnÏ muslimskÈ provincii bÏhem minul˝ch mÏsÌc˘ museli
zav¯Ìt 17 kostel˘ a za velikÈho n·tlaku se pod¯Ìdit isl·mskÈmu pr·vu öarÌja.
Modlitby
DÏkujme Bohu za rozpuötÏnÌ organizace Laskar dûih·d. Modlete se, aby to
vedlo ke skuteËnÈmu mÌru ve st¯ednÌm Sulawesi a Moluck˝ch ostrovech.
Modlete se za vl·du v IndonÈsii, aby dok·zala ochr·nit k¯esùany a zaruËila
jim svobodu vyzn·nÌ.
Modlete se za k¯esùany ve st¯ednÌm Sulawesi a Moluck˝ch ostrovech, aby
dok·zali znovu vybudovat a obnovit ûivot v pokoji a bezpeËÌ, za dostatek prost¯edk˘, kterÈ bychom jim mohli poskytnout.
ñ Barnabas Fund, Velk· Brit·nie, ¯Ìjen 2002
Naše e-mailová adresa je:
ppc-sf@cmail.cz
Elektronická verze bulletinu je přístupná na internetové adrese:
http://mucednici.prayer.cz/
Další informace v angličtině lze najít na internetových adresesách:
www.persecution.com (USA)
www.persecution.net (Kanada)
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O ˙spÏchu
Ñ[JEéÕä] OBCH¡ZEL PAK OKOLNÕ VESNICE A†U»IL.ì (MAREK 6,6)

MnozÌ z†n·s se cÌtÌ frustrov·ni. Nejsme ˙spÏönÌ. To se nevyhnulo ani JeûÌöi. Byl
nev˝znamn˝m vesnick˝m kazatelem. Kaif·öovi se na velkÈ sv·tky shromaûÔovalo ohromnÈ mnoûstvÌ lidÌ, neboù do JeruzalÈma p¯ich·zeli éidÈ z†celÈho tehdejöÌho svÏta, aby se tam ˙Ëastnili n·boûensk˝ch ob¯ad˘. Ani Kaif·ö vöak nemohl hovo¯it o†˙spÏchu. Pil·t ho mohl sesadit, kdykoli se mu zlÌbilo. Pil·t takÈ
nebyl ˙spÏön˝. CÈsar ho zbavil ˙¯adu a†vypudil do exilu. ⁄spÏchem dokonce
nebyl ani post samotnÈho cÌsa¯e. Julius CÈsar by zavraûdÏn vlastnÌm synem.
TakÈ Nero byl zavraûdÏn po svÈm ˙spÏönÈm pokusu vyhnat k¯esùany.
Nez·viÔ v˝znamn˝m lidem, kte¯Ì mnohÈho dos·hli. Je to pouhÈ zd·nÌ. VelcÌ
lidÈ snad mohou vytv·¯et historii, avöak pouze takovou historii, kter· je jim
vytv·¯et dovolena. TakÈ oni jsou jen pod dikt·tem svÈho okolÌ.
A dokonce vÌc neû sv˝m okolÌm, jsme uvnit¯ ovlivnÏni svou minulostÌ. Robespierre, krvav˝ dikt·tor FrancouzskÈ revoluce, byl z·hy po matËinÏ smrti opuötÏn vlastnÌm otcem. Musel tvrdÏ bojovat, aby dos·hl vzdÏl·nÌ. Kdyû byl jeötÏ
mlad˝, velmi se rozhnÏval na mladÈho kr·le LudvÌka XVI. a†kr·lovnu. Vybrali
ho, aby pronesl uvÌtacÌ proslov, kdyû do jeho mÏsta p¯iöla kr·lovsk· rodina.
Ale ti mu po projevu ne¯ekli jedinÈ slovo souhlasu a†neudÏlali na jeho adresu
jedin˝ posunÏk ocenÏnÌ, ale pokraËovali d·l. To u†nÏho probudilo nen·vist
k†lidem. Ve vraûdÏnÌ tisÌc˘ nevinn˝ch se doslova vyûÌval a†se z·libou pozoroval
krvavÈ scÈny poprav pod gilotinou.
B˘h n·m neurËil roli zabij·k˘. B˝t vrahem je vûdy nÏco proti p¯irozenosti.
Proto se vöichni, kdo sahajÌ po n·silÌ, dopouötÏjÌ velk˝ch chyb. Robespierre se
choval rovnÏû nesmyslnÏ a†s·m nakonec zem¯el pod gilotinou. Nedos·hl v˘bec
niËeho. Vznikl· republika pouze vydl·ûdila cestu pro cÌsa¯e Napoleona.
Nehledej ˙spÏch v†tom smyslu, jak jej ch·pe tento svÏt. Takov˝ ˙spÏch jen
rozhojÚuje lidskou jeöitnost a†p˝chu. Nes s†odevzdanostÌ svÈ vlastnÌ b¯ÌmÏ i†to,
kterÈ jsi podÏdil. UË se od JeûÌöe, kter˝ byl Ñtich˝ a†pokorn˝ srdcemì, coû
zahrnovalo i†to, ûe byl tesa¯em a†u†mnoh˝ch nemilovan˝ rabbi, kter˝ obch·zel
vesnice a†pozdÏji byl uk¯iûov·n. N·sledovalo vöak vzk¯ÌöenÌ.
ñ Z†Knihy Richarda Wurmbranda Reaching Toward The Heights

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

NigÈrie
NÁSILNÉ NEPOKOJE
Rozhněvaní muslimští demonstranti zaplnili 20. listopadu ulice nigerijského města Kaduna v reakci na
článek v nigerijském deníku, který prohlašoval, že
islámský prorok Mohamed by se pravděpodobně oženil s některou z účastnic soutěže volby miss světa,
která se měla konat v nigerijském hlavním městě
Abuja.
Demonstranti vypalovali kanceláře zmíněného deníku s výkřiky a pak zaútočili na tamní křesany.
Muslimští útočníci křesany probodávali, ubíjeli k smrti a zaživa upalovali. Muslimští mladíci vystavěli na
silnicích zátarasy a zjišovali identitu lidí v zastavených autech. Pokud zjistili, že jde o křesany, ihned
na ně surově zaútočili. Křesanská mládež v reakci
na tyto násilnosti sáhla po odvetě a zničila několik
mešit.
Po několika dnech nepokojů bylo zabito více jak
400 lidí, přes 1 200 lidí bylo zraněno, asi 12 000 lidí
přišlo o své domovy a bylo zničeno nejméně 22 kostelů a několik mešit. Policie a armáda zatkla přes
100 osob. Muslimové v Nigérii proti uspořádání soutěže Miss světa ve své zemi ostře protestovali a zmíněný článek v novinách je nanejvýš popudil.
Katolický biskup z Kaduny, Josiah Fearon je přesvědčen, že inkriminovaný článek byl pouze zástěrkou pro následné násilnosti, které ve skutečnosti
vyvolaly mnohem zlověstnější politické důvody. „Toto
násilí nemá s náboženstvím nic společného. Je čistě
politického charakteru,“ uvedl biskup.
Muslimští aktivisté ve střední Nigerii již po tři roky
úspěšně lobují ve prospěch přijetí islámského zákona
šaríja. Ve státě Kaduna však mají muslimská a křesanská komunity zhruba tentýž počet. guvernér státu
Kaduna, Alhaji Ahmed Mohamed Makarfi ale zastává
názor, že zákon šaríja lze zavést pouze v oblastech,
kde jsou muslimové ve většině.
Zmíněný článek obstaral islamistům podle komentátorů jen záminku k nepokojům, které mají současného guvernéra zbavit úřadu.
– Barnabas Fund, Velká Británie, 25. listopadu 2002

