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Po cel· lÈta ûili pastor Kim a sedmadvacet k¯esùan˘ jeho podzemnÌho sboru v ruËnÏ vyhlouben˝ch tunelech pod zemÌ. Potom zaËali komunistÈ
budovat silnici a objevili tyto ileg·lnÌ k¯esùany.
PolicistÈ je p¯ivedli p¯ed t¯icetitisÌcov˝ z·stup
ve mÏstÏ Gok San, aby je ve¯ejnÏ soudili a popravili. K¯esùan˘m bylo ¯eËeno: ÑZ¯eknÏte se vÌry
v Krista, nebo zem¯ete.ì Ale vöichni vÏ¯ÌcÌ odmÌtli.
N·slednÏ komunistick˝ velitel p¯ik·zal, aby ze
zadrûenÈ skupiny p¯ivedli Ëty¯i dÏti a p¯ipravili
je pro obÏöenÌ. Kdyû mÏly dÏti kolem krku smyËku, p¯ik·zal velitel znovu rodiË˘m dÏtÌ, aby se
z¯ekli Krista.
VÏ¯ÌcÌ rodiËe vöak mlËeli. Pak na dÏti volali:
ÑUvidÌme se brzy v nebi.ì DÏti beze slova pokojnÏ zem¯ely.
Velitel pak nechal p¯ivÈzt parnÌ v·lec. Pak p¯inutil k¯esùany, aby si lehli na cestu. Motor parnÌho v·lce bÏûel a k¯esùanÈ dostali poslednÌ p¯Ìleûitost odvolat svou vÌru v JeûÌöe. OpÏt vöichni
odmÌtli.
Pak se zaËal stroj p¯ibliûovat pomalu ke k¯esùan˘m. Ti zaËali zpÌvat spoleËnou pÌseÚ, jak byli
po lÈta zvyklÌ. Kdyû v·lec drtil jejich kosti a tÏla,
vyslovovaly jejich rty poslednÌ slova zpÌvanÈ pÌsnÏ: ÑVÌce l·sky TobÏ, Û Kriste.ì
Tato poprava byla v severokorejskÈm tisku
pops·na jako ˙spÏönÈ potlaËenÌ n·boûenskÈ povÏry.
(Podle knihy Jesus Freaks, Albury Publishing,
1999)
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Pamatujte na vÏznÏ,
jako byste byli
uvÏznÏni s nimi;
na ty, kte¯Ì jsou
tr·peni, jako ti,
kte¯Ì jsou sami
takÈ v tÏle.
éIDŸM 13,3

Nakladatelství STEFANOS nabízí:

Anatolij Granovskij

Byl jsem Agentem NKVD
Naše generace se snaží zúčtovat s dobou
totality. Již dříve jsme slýchávali, ještě
z úst minulého režimu, o omylech některých komunistů, o odchylkách od leninských norem, politických chybách,
o porušování socialistické zákonnosti,
o Stalinově kultu osobnosti. Těmito eufemismy zakrýval své hrůzné zločiny jeden z nejvražednějších systém v historii
lidské společnosti, který požíral nejen sebemenší odpůrce, ale i nejoddanější děti
vlastní revoluce.
Tato kniha nám s novou silou naznačuje odpověï na častou otázku, zda je
již v základech marxismu-leninismu něco pokaženého, defektního, jakési símě
zla, které jen čeká na příležitost, aby přineslo děsivé plody. Autor, který byl sám
rozporuplnou obětí sovětského režimu,
na konci svého příběhu již s odpovědí na tuto otázku neváhá. Zlo, o kterém ve své
knize píše, je zlem v posledku tajemným, metafyzickým, mající původ jakoby mimo
náš čas a prostor.
Autor, syn vlivného sovětského činovníka, který zahynul při stalinských čistkách, popisuje své dobrovolné zatčení, cestu do služeb NKVD, metody vyškolování agentů, svou činnost informátora a provokatéra zahrnující i jeho blízké a přátele,
válečná léta v Sovětském svazu, způsob, jakým sovětský režim nakládal s vlastními válečnými hrdiny i svůj konečný útěk na Západ. Několik posledních kapitol je
věnováno krátkému autorově působení v poválečném Československu. Granovskij k tomu sám poznamenává: ...dívat se, jak tihle kulturní a civilizovaní lidé nezadržitelně vklouzávají do ohlávky sovětské nadvlády, vidět je, jak musí akceptovat
sovětský systém a způsob života, když ten jejich je prokazatelně mnohem lepší, bylo
nanejvýš smutné.
Vázaná s přebalem, 12×19 cm, 288 str., doporučená prodejní cena 235 Kč
Kniha vyjde v druhé polovině dubna.
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!!!
Objednáte-li si knihu Byl jsem agentem NKVD do 31. dubna 2003, dostanete
ji za zvýhodněnou nakladatelskou cenu 190 Kč
Nabízený titul i další knihy nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší
adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno.

Richard Wurmbrand
napsalÖ

MISIJNÍ DEN U PŘÍLEŽITOSTI
10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKÉ POBOČKY HLASU
MUČEDNÍKŮ
Hlavním hostem dne
bude dlouholetý pracovník
Hlasu mučedníků v Německu,
evangelický farář
Willy Neureder
Srdečně Vás zveme na misijní
den našeho občanského sdružení Pomoc pronásledované
církvi, který bude zahájen
v sobotu dne 26. dubna 2003
v kostele Českobratrské církve
evangelické v Jindřichově Hradci, Bratrská ulice 129.
(Kostel se nachází nad městským
parkem „U Jakuba“. Od stanice
ČSAD nebo ČSD se dáme hlavní
(Nádražní) ulicí a dojdeme až k poště; před poštou zabočíme ulicí doprava (ul. Husova), která vede do
městského parku. V parku pod
gymnáziem přejdeme lávku přes
řeku a dáme se doleva vzhůru, asi
150 metrů.) Odpolední program
misijního dne pak bude pokračovat od 14.00 v promítacím sále
Jihočeské univerzity.

D O B R ¡ Z P R ¡VA P R O O P U ä T Ã N … !

Ñéehnej, m· duöe,
Hospodinuì
(éALM 103,1;
[Zeman˘v p¯eklad])

Naöi milovanÌ!
MnozÌ jsou smutnÌ, protoûe majÌ pocit,
ûe se jim nedostalo BoûÌho poûehn·nÌ. Ale
jak si mohou b˝t jisti, ûe je opravdu nedostali?
B˘h popÌr· logiku. Marii ¯ekl: ÑPoûehnan· jsi mezi ûenamiì (Luk·ö 1,28). Tato poûehnan· ûena mÏla jednoho dne stanout u nohou svÈho Syna visÌcÌho na k¯Ìûi. JeûÌö ¯ekl
Petrovi: ÑPoûehnan˝ jsiì (Matouö 16,17).
O nÏkolik minut pozdÏji nazval tohoto poûehnanÈho apoötola Ñsatanemì. Na druhÈ stranÏ JeûÌö nazval svÈho zr·dce Jid·öe Ñp¯Ìtelemì a p¯ijal od nÏho polÌbenÌ (Matouö 26,50).
SkuteËnost, ûe trpÌö, jak vnit¯nÌm tak vnÏjöÌm zp˘sobem, neposkytuje jakÈkoli znamenÌ
toho, zda jsi nebo nejsi poûehn·n. SrdcervoucÌ bolest m˘ûe b˝t maskovan˝m poûehn·nÌm.

PROGRAM MISIJNÍHO DNE
Dopolední program
(začátek v 9.30 hod.)
1. Uvítání, bližší seznámení s dopoledním a odpoledním programem
2. Biblická úvaha
3. 10 let práce české pobočky
4. Církev v Moldávii – příspěvek
baptistického kazatele Anatolije
Capa
5. Ukončení dopoledního programu
ve 12.00 hod
Odpolední program
(začátek ve 13.45 hod.)
1. Zpráva o cestě do Súdánu a Nigérie spojená s promítáním
2. Vystoupení hlavního hosta dne
faráře Williho Neuredera:
Ohlédnutí za třiceti léty práce v Hlasu mučedníků
3. Diskuse
4. Závěr (ukončení cca do 16.15
hod.)

MUéI KTEÿÕ BOHA NEDOK¡ZALI NAL…ZT

Jsou vöak duöe, kterÈ by BoûÌ poûehn·nÌ r·dy
nalezly ale nedoöly jej.
Engels, blÌzk˝ spolupracovnÌk Karla Marxe, p¯i vytv·¯enÌ modernÌho komunismu mÏl
za sebou k¯esùanskou v˝chovu. V rannÈm
ml·dÌ dokonce napsal o Bohu oslavnou b·1
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P·kist·n

seÚ. Kdyû dospÏl, hledal osobnÌ zkuöenost
s Bohem, ale nedok·zal ho nalÈzt.
Ve svÈm zoufalstvÌ napsal: ÑHled·m pravdu vöude, kde douf·m, ûe bych mohl nalÈzt
t¯eba jen jejÌ stÌn. JeötÏ st·le nemohu sdÌlet
vaöi vÌru jako vÏËnou pravduÖ Slzy se mi
derou do oËÌ, kdyû v·m toto pÌöiÖ CÌtÌm, ûe
nebudu ztracen. P¯ijdu k Bohu, po nÏmû m·
duöe tak vroucnÏ touûÌ.ì
Tent˝û muû pozdÏji svÈ hled·nÌ Boha zavrhl a ve svÈm KomunistickÈm manifestu napsal: ÑKomunismus ruöÌ vÏËnÈ pravdy, kaûdÈ n·boûenstvÌ i vöechny mor·lnÌ z·sady.ì
Uzn·van˝ nÏmeck˝ filozof Nietzsche byl
synem far·¯e. V öestn·cti letech v jednÈ b·sni napsal: ÑTouûÌm poznat Tebe, Nezn·mÈho, jenû pronik·ö mou duöÌ, kter˝ vaneö m˝m
ûivotem jako vich¯ice, jsi mi nablÌzku Ty, kterÈho chytit nelze, M˝m p¯·nÌm je poznat TÏ.ì
Kdyû neuspÏl v hled·nÌ Boha, napsal knihu s n·zvem Antikrist, kter· je v˘Ëi naöÌ vÌ¯e
naplnÏna nesmi¯itelnou nen·vistÌ. Stala se
oblÌben˝m titulem Hitlera a byla i hojnÏ öÌ¯ena za komunismu, a to dokonce jeötÏ za GorbaËovovy Èry.

POLITICKÉ SESKUPENÍ
ISLÁMSKÝCH STRAN
NA VZESTUPU
Koalice šesti radikálních islámských
stran Muttahida Majlas-i-Amal
(MMA) získala ve volbách v roce
2002 52 z 272 křesel v národním
shromáždění a dostala se k moci
v pákistánské provincii Balúčistán a
Severozápadní příhraniční provincii
(SPP). Tato koalice se zasvětila boji
za zavedení striktního islámského
zákona šaríja, a zastává řadu stanovisek, jejichž zavedení by pro křesany znamenalo extrémní těžkosti.
V provincii Balúčistán se již formuje jakýsi výbor, který má zajistit
aby byla posílena existující legislativa, jež je v souladu se zákonem
šaríja a současně byly vypracovány
nové návrhy zákonů. Plánuje se rovněž zřízení Ministerstva pro podporu ctností a potlačování nepravosti,
tedy jakási náboženská policejní
složka existující např. v Afghánistánu
za vlády Talibanu a která dnes působí v Saúdské Arábii nebo Íránu.
MMA také usiluje o zákaz hudby,
požívání alkoholu a tancování a
chce, aby obyvatelstvo nosilo pouze národní úbor, tzv. shalwar kamez. Hudba již byla zakázána
v autobusech, a některým bankám
bylo přikázáno, že nesmějí v souladu
s islámským zákonem vybírat úrok.
Koalice rovněž usiluje aby ženy byly
eliminovány z veřejného života.
Pákistánští křesané jsou přesvědčeni, že se v provincii rovněž
připravuje zákaz prodávání a šíření
křesanské literatury, což ovšem bylo
již dříve dosti nebezpečnou aktivitou. Podle zpráv byli v této provincii
propuštěni militanti, podezřelí z napojení na Taliban a Al-kajdu.
Na národní úrovni se MMA snaží
o návrat pákistánského volebního
systému, který diskriminoval křesany a další menšiny. Usilují o to,

SLOUéIT BOHU POCTIVÃ I V OPUäTÃNOSTI

Existuje alternativa k nen·visti a zoufalstvÌ,
kdyû se necÌtÌö b˝t od Boha poûehn·n. ProË
za takovÈ situace neûehn·ö ty jemu?
Nedostal jsi dary, kterÈ jsi od Boha oËek·val? Pak zanech uvaûov·nÌ nad Ñanoì nebo
Ñneì. ProË radÏji neuvaûovat Ñnavzdoryì
nebo ÑnehledÏ naì?
Jestliûe ti B˘h neprojevuje svou p¯ÌzeÚ, lni
k nÏmu i navzdory tÈto skuteËnosti! Obraù
tento proces a Ñp¯iznej Hospodinu sl·vu a
mocì (éalm 96,7).
BÏhem sv˝ch vÏzeÚsk˝ch let str·ven˝ch
v samovazbÏ jsem Ëasto propadal zoufalstvÌ.
CÌtil jsem se jako fÌkovnÌk, kter˝ kdysi JeûÌö
proklel a kter˝ jiû nikdy neponese ovoce.
Pak jsem ve stavu naprostÈho zoufalstvÌ
a opuötÏnosti sestavil b·seÚ v nÌû jsem prohl·sil: ÑI kdyû jsem proklet, abych jiû nikdy
nenesl ovoce, ponesu velkÈ mnoûstvÌ listÌ, aby
2

ti, kte¯Ì ovoce ponesou, mohli v mÈm stÌnu
nalÈzt odpoËinutÌ. MÈ listy budou slouûit jako
lÈk. A nakonec, aû opadnou, vytvo¯Ì na zahradÏ mÏkk˝ koberec, po kterÈm budou kr·Ëet vyvolenÌ.ì
TakÈ to je öùastn˝ ˙dÏl.
Uvaûujeö-li v tomto duchu, Hospodin bude
nad tebou Ñj·sat a plesatì (Sofonj·ö 3,17).
JeruzalÈmsk· Bible zde dokonce p¯ekl·d·
Ñbude tanËitì. A pak zase B˘h tÏ na opl·tku
uËinÌ siln˝m.
Tehdy shled·ö, ûe tvÈ viditelnÈ opuötÏnÌ je
skryt˝m poûehn·nÌm, kterÈ tÏ popoh·nÌ nemÌt jen obvyklou vÌru, ale v˝jimeËnou, ÑvÌru
p¯esvatouì (Juda 20).

aby všechny ekonomické podpůrné
programy byly směrovány pouze do
oblastí, kde se místní muslimská
populace modlí v souladu s učením
islámu pětkrát denně.
Všichni zaměstnanci vládních institucí mají být vybíráni pouze mezi
pravověrnými muslimy. Koalice rovněž volá, aby dnem odpočinku byl
namísto soboty opět pátek, jak hlásá
islám. Vládní politika má být určována prostřednictvím islámských rad.
Modlete se za ochranu křesanů
v Pákistánu, zejména v provinciích
SPP a v Balúčistánu a vyprošujte
církevním představitelům moudrost
při jednání s MMA.
– The Barnabas Fund, Velká
Británie, 28. února 2003

HRDINSTVÕ V KAéDODENNÕM éIVOTÃ

HrdinstvÌ vÌry se nemusÌ projevovat jen ve
vÏzenÌ. Kdyby se vöichni k¯esùanÈ stali muËednÌky, k¯esùanstvÌ by vymizelo. Avöak vöichni k¯esùanÈ jsou povol·ni mÌt zdravÈho ducha a b˝t p¯ipraveni ochotnÏ sn·öet utrpenÌ
z rukou nelÌtostn˝ch partner˘, öpatn˝ch rodiË˘, nevdÏËn˝ch dÏtÌ, nad¯Ìzen˝ch a bliûnÌch.
Samoz¯ejmÏ jsou extrÈmnÌ p¯Ìpady, kdy je
t¯eba v manûelstvÌ nutnÈ oddÏlenÌ. ZejmÈna
dÏti je nutnÈ br·nit. Avöak na k¯esùana se za
kaûdÈ situace sluöÌ projevovat hrdinstvÌ vÌry.
Tat·û Bible, kter· prohlaöuje Ñûehnej Bohuì, rovnÏû uËÌ, Ñûehnejte tÏm, kte¯Ì v·s proklÌnajÌ, ËiÚte dob¯e tÏm, kte¯Ì v·s nen·vidÌì;
a takÈ ÑneodpÌrejte zlÈmuì (Matouö 5,44; 39).
VÏ¯ÌcÌ ûehn· Bohu takÈ tÌm, ûe bojuje s nejproblematiËtÏjöÌmi str·nkami svÈ tÏlesnÈ p¯irozenosti. Nikdo z n·s nenÌ z jednoho kusu.
Vöichni v sobÏ nosÌme ËlovÏka tÏlesnÈho, duchovnÌho i onoho ËlovÏka skrytÈho v srdci
(1. Petrova 3,4).
M˘ûeme padat, ale m˘ûeme takÈ ¯Ìci se slavn˝m Beethovenem, kter˝ kdyû ohluchl a mohl
tak svou skladatelskou dr·hu povaûovat za
skonËenou, prohl·sil: ÑPopadnu ûivot pod
krkem.ì A tak, i kdyû byl hluch˝, skl·dal d·l
mistrovskÈ kusy. PodobnÏ majÌ i k¯esùanÈ
vûdy znovu p¯em·hat h¯Ìch.

SpojenÈ arabskÈ
emir·ty

n

Z AT Č E N Í K Ř E S ŤA N A
Fernando Alconga, filipínský pastor
žijící ve Spojených arabských emirátech byl 12. listopadu zadržen státní
policií a vyšetřován poté, co předchozího dne dal v Dubaji křesanské
tiskoviny v arabštině jistému Arabovi.
Ačkoli s ním bylo nakládáno relativně dobře, byla mu zamítnuta žádost o překladatele a právního zástupce. Alconga musel podepsat
dokumenty v arabštině, kterým nerozuměl. Rovněž mu byly zabaveny
veškeré křesanské materiály.
Ale mnohem horší pro tohoto bratra bylo, že mu zkonfiskovali rovněž Bibli. I když byl pastor Alconga
nakonec propuštěn, policie mu zabavila pas a proti němu vznesená
obvinění nebyla dosud úředně zrušena. Pamatujte na tohoto bratra.
Hlas mučedníků se snaží ve Spojených arabských emirátech vyvíjet
činnost, ale podrobnosti zde uvádět nemůžeme.
– Hlas mučedníků, Kanada,
únor 2003
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SrÌ Lanka

BOéÕ V›KÿIK

K Ř E S ŤA N S K Á R O D I N A
PŘEDMĚTEM
B R U TÁ L N Í H O Ú T O K U

Kdyû byl Wi-Foo n·ö distributor k¯esùanskÈ
literatury v »ÌnÏ povÏöen za svou Ëinnost hlavou dol˘ a takto nech·n pomalu umÌrat, musel jistÏ k¯iËet bolestÌ. My sdÌlÌme jeho tr˝zeÚ
i v˝k¯iky bolesti. Bible n·m vöem ukl·d· za
povinnost k¯iËet (Jeremi·ö 51,8), vyk¯iknout
v soucitu nad ˙jmou, zejmÈna tou, kterou trpÌ
naöi brat¯i. Bible n·m ¯Ìk·, ûe dokonce i B˘h
s·m takto vyk¯ikuje (Jeremi·ö 48,31).
MnozÌ z n·s slyöÌ BoûÌ hlas promlouvajÌcÌ
k trpÌcÌm k¯esùan˘m. Slyöeli jste BoûÌ v˝k¯iky soucitu nad vÏ¯ÌcÌmi, kte¯Ì byli povÏöeni
hlavou dol˘?
Ve sv˝ch k·z·nÌch v r˘zn˝ch cÌrkvÌch jsem
obËas ¯ekl: ÑNynÌ ode mne uslyöÌte projev
p¯Ìtomnosti Krista, kter˝ mezi souËasn˝mi
vÏ¯ÌcÌmi nenÌ p¯Ìliö Ëast˝.ì Potom jsem vydal
hlasit˝ srdcervoucÌ v˝k¯ik. NÏkte¯Ì si z¯ejmÏ
mysleli, ûe jsem zeöÌlel. Ale citoval jsem jim
z Matouöe 27,50: ÑJeûÌö (na k¯Ìûi) vyk¯ikl mocn˝m hlasem.ì Vyk¯ikl kv˘li bolesti vlastnÌ
i druh˝ch.
Kdyû jsem byl ve vÏzenÌ, slyöel jsem v˝k¯iky z muËÌcÌ komory, kter· byla blÌzko naöÌ
cely. Bylo to jakÈsi pokraËov·nÌ JeûÌöova v˝k¯iku na k¯Ìûi. Naöe organizace se jmenuje
Hlas muËednÌk˘. Kdyû nebudeme k¯iËet my,
tak kdo?
VÌm, ûe takovÈ psanÌ m˘ûe poökodit finanËnÌ z·jmy naöÌ organizace. ObËas dost·v·me
dopisy ve kter˝ch stojÌ slova jako t¯eba: ÑVaöe
koment·¯e mÏ p¯ipravujÌ v noci o sp·nek.
ProsÌm, p¯estaÚte mi zasÌlat v·ö zpravodaj.ì
My ale neusilujeme o nÏËÌ penÌze. My jen naplÚujeme svÈ povol·nÌ b˝t hlasem umlËenÈ
cÌrkve.
St·lo to vöak za to, slyöet naöe bratry, jak
na¯ÌkajÌ, protoûe jsme souËasnÏ slyöeli i jejich
slova triumfu podobn· tÏm, kter· vÏ¯ÌcÌ volali v prvnÌm stoletÌ.
Vypr·vÌ se, ûe kdyû mÏl b˝t apoötol Petr
uk¯iûov·n, poû·dal aby ho povÏsili hlavou
dol˘ neboù se necÌtil hoden b˝t uk¯iûov·n jako
JeûÌö. Na k¯Ìûi dok·zal jeötÏ povzbuzovat svou
ûenu, kter· byla uk¯iûov·na poblÌû. Prohl·-

Během uplynulého roku zakoušela
křesanská rodina žijící v odlehlé
vesnici Kirimetimulla na jihu Srí Lanky hrozby a zastrašování, jejichž cílem byla likvidace malého křesanského shromáždění, které se
scházelo v domě devětačtyřicetileté Indrani Abeysingheové. Podle
zprávy Národní křesanské aliance
Srí Lanky, zaútočilo v noci 26. prosince 2002 asi 10–15 násilníků na
členy této rodiny. Útočníci vnikli do
domu rozbitým oknem a napadli
syny a dceru Indrani. Jeden ze synů
(28 let) utrpěl velmi vážná zranění
hlavy.
I když Indrani oznámila celou událost na policii, nebyl nikdo obviněn,
protože útočníci byli maskováni. Indrani svůj domov opustila a žije nyní
poblíž hlavního města Colombo.
Rozhodla se pokračovat ve své službě, avšak její děti mají velké obavy
o její život.
Prosíme pamatujte ve svých modlitbách na toto malé křesanské společenství a pamatujte i na ostatní
křesany na Srí Lance, kteří procházejí podobnými těžkostmi.
– Hlas mučedníků, Kanada,
16. ledna 2003

n

Hongkong

OHROŽENÍ NÁBOŽENSKÉ
SVOBODY
Od chvíle kdy byl Hongkong předán v roce 1997 pod čínskou správu, porušuje Čína nepřetržitě dohodu, kterou její vláda podepsala
s vládou Velké Británie a která se
týká autonomie tohoto ostrova. Podle této smlouvy mají být Hongkongu ponechány jeho ekonomické
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sil takÈ: ÑSvÏt je vzh˘ru nohama. Aû nynÌ,
kdyû visÌm hlavou dol˘ a vyd·v·m P·nu
vöechno, vidÌm jej spr·vnÏ.ì
Petr ûehnal Bohu, vzd·val mu moc a sl·vu.
B˘h nad nÌm tanËil radostÌ. A Petr p¯ijal svou
vÏËnou odmÏnu.

a sociální struktury jako demokratické společnosti ještě dalších padesát let. Avšak má se za to, že
Čína uplatňuje mnohem větší kontrolu než ji smlouva vymezila. Jako
příklad se uvádí vládní nařízení
č. 23, které má být uzákoněno do
července tohoto roku.
Největší obtíže tohoto nařízení
spočívají v tom, že jakákoli skupina
v Hongkongu, která přijímá prostředky nebo je vedena skupinou v Číně
již nezákonnou, má být zakázanou
i v Hongkongu. Navíc výhrady proti
zavedení tohoto zákona lze pronášet pouze na uzavřených fórech
a mezi samotnými členy ohrožených
organizací.
Hongkongský biskup Joseph Zen
však otevřeně hovoří proti tomuto
připravovanému zákonu, jehož zavedení by znamenalo ztrátu svobody vyznání pro 347 000 katolíků žijících v Hongkongu. Římskokatolická
církev je ve vnitrozemské Číně zakázána a existuje tam pouze jakási
katolická organizace, která je ovšem
více poslušná státu než Vatikánu.
Zatímco se prozatím zmíněný zákon
zaměřuje především na organizace
v Hongkongu, které jsou kontrolovány organizacemi zapovězenými
ve vnitrozemní Číně, je nepochybné, že čínská vláda bude v posledku
usilovat o odstranění všech náboženských organizací, které se nechtějí státu podřizovat.
Modlete se za věřící v Hongkongu, aby pokračovali ve své službě
i v těchto nejistých vyhlídkách do
budoucnosti. Modlete se, aby čínská vláda ustoupila tlaku nevole nad
zavedením tohoto zákona a upustila
od něj. Modlete se za řadu čínských
křesanů, kteří jsou v této zemi ve
vězení, aby zůstali své víře věrni.

FALEäN¡ U»ENÕ

V zemÌch d¯ÌvÏjöÌho v˝chodnÌho bloku zaËalo p˘sobit vÌce zahraniËnÌch kazatel˘, neû
bylo pot¯eba. KazatelÈ blahobytu a prosperity, kte¯Ì se p¯edtÌm o trpÌcÌ nezajÌmali a nijak
jim nepom·hali, zde nynÌ vyuËujÌ, ûe trpÏt
bylo öpatnÈ. ÑJe-li nÏkdo k¯esùanemì ñ prohlaöujÌ ñ Ñpak mu B˘h d·v· dobrÈ zdravÌ,
˙spÏch v podnik·nÌ a öùastn˝ ûivot.ì äkoda,
kdyby JeûÌö a jeho apoötolÈ znali a praktikovali toto uËenÌ, mohlo se vÈst dob¯e v tomto
svÏtÏ i jim.
VÏ¯ÌcÌ z komunistick˝ch zemÌ, kte¯Ì trpÏli
v dobÏ totality, poslouchajÌ uËenÌ o prosperitÏ
s ˙ûasem. MnozÌ z nich, kte¯Ì mÏli vöeho hojnost, p¯iöli o vöechno pr·vÏ proto, ûe se stali
k¯esùany. KomunistÈ zkonfiskovali jejich majetek. Byli docela zdravÌ, ale ve vÏzenÌ, kam
se kv˘li vÌ¯e dostali o toto zdravÌ p¯iöli. Kristus jim nedal poklidnÈ ûivoty, ale tÏûkÈ k¯Ìûe.
B›T BOHU VÃRN› I V NEJTÃéäÕCH
CHVÕLÕCH

Rumunsk˝ k¯esùan L. Indreu byl odveden na
vojnu, ale tam proûÌval velikÈ a muËivÈ pochybnosti nad podeps·nÌm vojenskÈ p¯Ìsahy
komunistickÈ arm·dÏ a st·tu, kter· by ho
zavazovala br·nit ateistick˝ a dikt·torsk˝
reûim. Arm·da byla navÌc pouûÌv·na k utlaËov·nÌ vlastnÌho obyvatelstva, podobnÏ jako
tomu bylo v SSSR nebo tomu je dodnes v »ÌnÏ.
MÏl p¯ed sebou volbu: buÔ dlouhÈ vÏzenÌ
a moûn· i smrt anebo zap¯Ìt svou vÌru.
Ve svÈ knize éivot nebo vÌra, popisuje temnou noc, kterou jeho osamocen· duöe proch·zela. Byl nejist˝.
ÑVÏtöina pastor˘ mi ¯ekla, abych se bez-

– Hlas mučedníků, Kanada,
20. února 2003
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Indie

boûn˝m vl·dc˘m pod¯Ìdil. VÏdÏl jsem to snad
lÈpe neû oni? OstatnÏ jsem mÏl opakovat jen
kr·tkou formuli. Co kdybych ji ¯ekl? StejnÏ
vöichni ¯Ìk·me tolik vÏcÌ, kter˝m ve skuteËnosti nevÏ¯Ìme. Je snad lepöÌ odsoudit sv˝m
postojem vlastnÌ ûenu a dÏti k bÌdnÈmu ûivo¯enÌ? Moûn· kdyû se moje dÏti stanou mou
vinou bezprizornÌmi, p˘jdou po öpatnÈ cestÏ
do pekla. NenÌ p¯ipravenÌ takovÈho ˙dÏlu jeötÏ ho¯ËejöÌm h¯Ìchem neû podeps·nÌ p¯Ìsahy?ì
V tÏchto pochybnostech se v slz·ch modlil
k Bohu, ale nebe bylo jako ocel. V tÈ chvÌli si
nedok·zal vzpomenout na jakÈkoli BoûÌ zaslÌbenÌ anebo si zazpÌvat nÏjakou duchovnÌ
pÌseÚ. Byl ˙plnÏ s·m.
Ale i kdyû se B˘h tomuto ËlovÏku nezjevil,
rozhodl se Indreu z˘stat Bohu vÏrn˝ i tak,
a pr·vÏ jako JeûÌö na k¯Ìûi, odevzdal svÈho
ducha tomu, kter˝ ho opustil.
OdmÌtl pod¯Ìdit se komunist˘m a ûehnal tak
Bohu a vzdal mu moc a sl·vu. Brzy nato byl
z·zraËnÏ osvobozen. Proöel velikou zkouökou. NynÌ vÌ, ûe mu B˘h dal na opl·tku sÌlu.
NalÈh·me na v·s, abyste z˘stali Bohu vÏrni za jakÈkoli situace a jak˝chkoli okolnostÌ
a dali mu tak p¯Ìleûitost, aby se nad v·mi radoval a veselil.
DÏkujeme v·m za vaöi vÏrnost.
V Kristu V·ö
Richard Wurmbrand

ÚTOK NA AMERICKÉHO
MISIONÁŘE
V pondělí večer, 13. února tohoto
roku byl americký misionář a několik indických křesanů napadeno hinduistickými militanty, právě když se vraceli ze shromáždění
ve vesnici poblíž města Trivandrum ve státě Kerala. Joseph
Cooper, šestasedmdesátiletý misionář z New Castle v Pensylvánii,
utrpěl na pravé dlani hluboké poranění mačetou a podobná zranění mačetou utrpěli také jeho
druhové.
V interview pro humanitární organizaci International Christian Concern, uvedla Cooperova manželka,
že její manžel indický pastor Benson Sam, jeho žena a děti byli obklíčeni hinduistickými militanty s obušky a mačetami. Cooper uvedl, že
byl hlavním cílem útoku a u svých
útočníků zaznamenal až nepřirozenou nenávist. V okamžiku útoku začal Coopera ihned bránit svým tělem pastor Sam, a tak ho zachránil
před zabitím. Naštěstí další křesané, kteří byli poblíž, uslyšeli křik,
přiběhli a útočníky zahnali. Podle
BBC má policie podezření, že za
útokem stojí členové fundamentalistické organizace Raštrija Swyjamsevak Sangh (RSS). Tato organizace však odpovědnost za útok popírá.
Jedná se zřejmě o první útok proti zahraničním misionářům ve státě
Kerala, ačkoli Cooperova žena
uvedla, že někteří domorodí křesané včetně pastora Sama mají podobné útoky za sebou. Cooperovi
pracují jako misionáři v Indii již 25
let.
Paní Cooperová vyjádřila prosbu
o přímluvné modlitby za svého manžela, za celou křesanskou komunitu v Indii a také za pastora Sama
a jeho rodinu, kteří byli také cílem
útoku. Také vyjádřila přání, aby byly

[Richard Wurmbrand (1909ñ2001) ñ rumunsk˝ lutersk˝ far·¯, kter˝ byl pro svou
vÌru vÏznÏn 14 let v komunistickÈm ûal·¯i.
Po odchodu na Z·pad zaloûil se svou manûelkou Sabinou v roce 1967 mezin·rodnÌ
misijnÌ organizaci, jejÌmû cÌlem je pom·hat
pron·sledovan˝m k¯esùan˘m. Tento Ël·nek
byl p˘vodnÏ publikov·n v americkÈ verzi
zpravodaje Hlasu muËednÌk˘ v srpnu
1991.]
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opraveny agenturní zprávy tvrdící,
že její manžel hovořil proti hinduismu. Paní Cooperová k tomu poznamenala: „Můj manžel se nikdy nepokoušel očerňovat jinou víru ani
jiné přesvědčení. Pokoušel se pouze předložit Indům jako životní volbu cestu evangelia. V uplynulých
letech se hinduističtí militanté pokoušeli zastavit šíření křesanství
mezi domorodým obyvatelstvem,
a dokonce organizovali ceremoniály v nichž se lidé, kteří se pod nátlakem opět z křesanství vrátili k hinduismu, okázale zříkali své víry.
– International Christian Concern,
USA, 17. ledna 2003

ZPR¡VA MISIJNÕHO T›MU

SpoleËn˝ MisijnÌ t˝m nÏkolika humanit·rnÌch
organizacÌ, kter˝ se vr·til z jihov˝chodnÌch
s˙d·nsk˝ch oblastÌ ModrÈho a HornÌho Nilu,
sledoval v navötÌven˝ch oblastech poslednÌ
v˝voj situace a po¯·dal takÈ Ëty¯dennÌ konferenci pro s˙d·nskÈ k¯esùanskÈ p¯edstavitele.
Z·stupci Hlasu muËednÌk˘ a humanit·rnÌch organizacÌ Servantís Heart a Freedom
Quest International objevili jasnÈ d˘kazy
krutostÌ, vËetnÏ z·mÏrnÈho zabÌjenÌ mal˝ch
dÏtÌ, p·chan˝ch voj·ky s˙d·nskÈ muslimskÈ
vl·dy (SMA), a to v p¯ÌkrÈm rozporu s ˙mluvou, kter· byla uzav¯ena v b¯eznu minulÈho
roku mezi SMA a S˙d·nsk˝m lidovÏ osvobozeneck˝m hnutÌm (SLOH). V tÈto dohodÏ se
obÏ strany mimo jinÈ zav·zaly ukonËit ˙toky
proti civilnÌm cÌl˘m. T˝m takÈ zjistil, ûe vl·dnÌ jednotky pokraËujÌ v poruöov·nÌ ˙mluvy
p¯ÌmÏ¯Ì. Podle spolehliv˝ch zdroj˘ doch·zÌ
k soust¯eÔov·nÌ velk˝ch ofenzivnÌch sil v oblasti Juba. PanujÌ obavy, ûe se s˙d·nsk· vl·da chyst· k velkÈ ofenzÌvÏ v souvislosti s oËek·vanou americkou akcÌ proti Ir·ku, protoûe
ta by dostateËnÏ odpoutala pozornost mezin·rodnÌho spoleËenstvÌ.
GOS a SLOH v souËasnosti jednajÌ v Keni.
Podle agentury Reuters bylo dosaûeno pokroku v kontrole okupovan˝ch oblastÌ a v ot·zce
povolenÌ vstupu mezin·rodnÌch pozorovatel˘, kte¯Ì by mÏli zjiöùovat dodrûov·nÌ ˙mluvy. Avöak vzhledem k minul˝m zkuöenostem
nelze podlÈhat jakÈmukoli optimismu, zejmÈna na stranÏ vl·dnÌch vojsk.
Z·stupci Hlasu muËednÌk˘, vedenÈ Glennem Pennerem z Kanady, takÈ uspo¯·dali
Ëty¯dennÌ konferenci ve mÏstÏ Yabus. MÌstnÌ
k¯esùanötÌ p¯edstavitelÈ z kmen˘ Mabaan
a Uduk se shrom·ûdili, aby vyslechli vyuËov·nÌ o pr·ci s mlad˝mi k¯esùany. S˙d·nsk·
cÌrkev nynÌ zakouöÌ trval˝ a v˝znamn˝ r˘st
ale vÏtöina cÌrkevnÌch vedoucÌch m· v tÈto
oblasti jen velmi malÈ biblickÈ vzdÏl·nÌ. VÏt-
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TAJNÉ DOKUMENTY
VLÁDY ODHALUJÍ
S Y S T E M AT I C K O U
K A M PA Ň P R O T I
N E R E G I S T R O VA N Ý M
P R O T E S TA N T S K Ý M
CÍRKVÍM
Hlas mučedníků získal nedávno vysoce utajované dokumenty dokazující, že čínská vláda vede trvalou
a systematickou kampaň, zaměřenou na zničení neregistrovaných
protestantských církví v provincii
Che-pej. Tato nařízení, zřejmě první
svého druhu, která kdy pronikla na
veřejnost, jsou pracovní verzí plánu
vypracovaného Úřadem veřejné
bezpečnosti (ÚVB), určeného všem
svým pracovištím v krajích, okresech a městech provincie Che-pej.
Plán instruuje tyto úřady k zastavení
„ilegálních protestantských aktivit“.
Dokumenty popisují tento pracovní
plán jako snahu „zabezpečit odpovídající společenské prostředí v rámci celoplošné akce, nařízené výborem komunistické strany před 16.
celonárodním sjezdem komunistické strany“, který se konal v listopadu
minulého roku. Podle zmíněného
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öina sbor˘ vlastnÌ jen nÏkolik BiblÌ v domorodÈm jazyce. V souËasnosti existuje v jazycÌch kmen˘ Mabban a Uduk pouze Nov· Z·kon.
Hlas muËednÌk˘ ve spolupr·ci s organizacÌ
Servantís Heart jiû nynÌ p¯ipravuje na p¯ÌötÌ
rok otev¯enÌ dvouletÈho intenzivnÌho biblickÈho semin·¯e v jazyce kmene Mabaan. Glenn
Penner zaËal obstar·vat pot¯ebnÈ materi·ly
a p¯ekladatele. ÑOtev¯enÌ tohoto kurzu je velmi nalÈhavÈ,ì poznamen·v· Penner. ÑS˙d·nötÌ vÏ¯ÌcÌ ho jiû velmi netrpÏlivÏ oËek·vajÌ.
ProsÌme, pamatujte na k¯esùany v S˙d·nu.
Oblast, ve kterÈ ûijÌ lidÈ z kmen˘ Mabaan
a Uduk, leûÌ na frontovÈ linii, kde se p¯ÌötÌ
mÏsÌc oËek·v· ofenzÌva GOS.
Hlas muËednÌk˘, Kanada, 5. ˙nora 2003

tajného plánu měly být tyto ilegální
protestantské církevní aktivity důsledně likvidovány od srpna do
20. října 2002 minulého roku.
Tato nařízení, datovaná 20. srpnem 2002, detailně popisují úsilí „zřídit tajnou složku“ k infiltrování neregistrovaných církevních skupin a
získat tak důvěrné informace o ilegálních protestantských církevních
aktivitách. Příslušným úřadům bylo
nařízeno, aby „vytvořily úplné registry členů společenství, zjistily jejich
vlivné členy a místa ilegálních setkávání“. Úřadům se dostalo vyčerpávajících instrukcí k jasnému rozlišení mezi legálními a ilegálními
církevními aktivitami, aby byla celá
akce jednoznačně namířena na zničení těch neregistrovaných věřících,
„kteří jsou organizováni nezávislými
misionáři, majícími styky s misijními
organizacemi ze zámoří“.
Jeden oddíl tohoto pracovního
plánu popisuje zřízení vládní složky
pro vysílání kontrolorů k úřadům veřejné bezpečnosti ve všech, krajích,
okresech a městech, kteří by měli
zjišovat úroveň provedení těchto
násilných nařízení proti křesanům,
zahrnujícím pokutování, konfiskaci
a zatýkání. Úřady byly instruovány,
že mají konfiskovat „ilegální tiskoviny“ materiály užívané pro evangelizaci a „tvrdošíjní věřící, odmítající
dobrovolně uposlechnout úřední
nařízení, mají být posláni do vězení.“
„Tato nařízení jsou vyloženě
zhoubná,“ uvedl mluvčí amerického
Hlasu mučedníků Gary Lane. „Dokazují, že Úřad pro veřejnou bezpečnost vypracovává na provinční
úrovni tajné plány jejichž cílem je
zničení neregistrovaných protestantských společenství a tvrdé potrestání jejich představitelů.“
Tyto tajné dokumenty také nařizují všem venkovským policejním
stanicím, aby posílily své pravidelné
sledování neregistrovaných sborů
a bránily jejich působení a činnosti.

S˙d·nötÌ NuerovÈ vykl·dajÌ z·silku z·kladnÌch ûivotnÌch
pot¯eb, letecky dopraven˝ch z·stupci Hlasu muËednÌk˘
p¯Ìmo do oblasti ropn˝ch polÌ v severnÌ Ë·sti hornÌho
toku Nilu.

Vietnam
VL¡DA POVOLILA OTEVÿENÕ
PROTESTANTSK…HO BIBLICK…HO
SEMIN¡ÿE.

Ho »i Minovo MÏsto, Vietnam: Dvacet sedm
let po n·silnÈm uzav¯enÌ teologickÈho semin·¯e Nha Trang vydaly 3. ˙nora vietnamskÈ ˙¯ady Evangelik·lnÌ cÌrkvi Vietnamu
(ECVN) povolenÌ k otev¯enÌ semin·¯e pro
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V dokumentech se také píše, že
budou odměněny všechny úřady,
které budou toto nařízení důsledně
plnit.
„Naléháme na všechny křesany,
aby se modlili za pronásledované
bratry a sestry v Číně, kteří trpí extrémním tlakem tohoto policejního
státu,“ uvedl Lane. „Rovněž žádáme všechny Američany, aby kontaktovali své poslance v kongresu
a touto cestou byla čínské vládě
předána stížnost proti jejímu systematické pronásledování neregistrovaných věřících.
– Hlas mučedníků, USA,
5. února 2003

Hlas muËednÌk˘ pom·h· jiû po mnoho let ileg·lnÌm k¯esùan˘m ve Vietnamu. V†poslednÌch letech se jeho pr·ce
zamÏ¯ila p¯edevöÌm na horsk˝ kmen Hmong. Hlas muËednÌk˘ vydal prvnÌ kompletnÌ Bibli v†jazyce tohoto
kmene. Jeden z†kmenov˝ch pastor˘ o†svÈm lidu ¯ekl:
ÑLid naöeho kmene z†velkÈ Ë·sti vÏ¯Ì, ûe na vÏËnosti budou ztraceni. Naöe kultura nenabÌzÌ jakoukoli cestu sp·sy, jakoukoli cestu do nebe. M˘j lid ûije ve st·le se opakujÌcÌm strachu z†Ñduch˘ì sv˝ch p¯edk˘, kterÈ se snaûÌ
usmÌ¯it zvÌ¯ecÌmi obÏùmi. HmongovÈ majÌ jen nepatrnou
nebo spÌöe û·dnou nadÏji. A†proto kdyû jim p¯in·öÌme
sp·snou zvÏst o†JeûÌöi Kristu, jsme vÏtöinou dob¯e p¯ijÌm·ni.ì
Naöe organizace takÈ organizuje mezi podzemnÌmi k¯esùany kmene Hmong biblickÈ semin·¯e pro kmenovÈ cestujÌcÌ evangelisty. Na obr·zku m˘ûete vidÏt z·bÏr z†jednoho takovÈho semin·¯e.
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Z A S T Ř E L E N Í K Ř E S ŤA N A
Ziwar Muhammad Isma’il, křesanský konvertita pocházející z muslimského prostředí, byl 17. února zastřelen kvůli své víře ve městě Zacho
v kurdské správní oblasti na severu
Iráku. Pachatelem tohoto násilného
činu je muslim Abd al-Karim Abd
al-Salam, který policii řekl, že čin
spáchal na rozkaz proroka Mohameda, který se mu zjevil ve snu.
Ziwar konvertoval ke křesanství
před sedmi lety. Narozdíl od mnoha
dalších konvertitů z islámu o své
křesanské víře otevřeně hovořil. Výsledkem byly hrozby příbuzných
a dalších muslimů a byl rovněž dvakrát zatčen, ale záhy opět propuštěn. Ziwar po sobě zanechal vdovu
s pěti dětmi.
Modlete se za útěchu, ochranu
a pomoc pro Ziwarovu ženu i jeho
děti. Proste, aby jim byl Pán v jejich
zármutku nablízku.
Modlete se i za pachatele tohoto
násilí, aby k němu promluvil skutečný Bůh a zjevil mu cestu pravdy
a lásky.
– The Barnabas Fund, Velká
Británie, 28. února 2003

vyuËov·nÌ cÌrkevnÌch pracovnÌk˘. AËkoli
nÏkte¯Ì vidÌ v tÈto skuteËnosti nadÏjnÈ znamenÌ, vÏtöina vietnamsk˝ch protestantsk˝ch
p¯edstavitel˘ na to pohlÌûÌ jen jako na velmi nepatrn˝ krok pro nastolenÌ skuteËnÈ
n·boûenskÈ svobody v tÈto zemi.
ECVN p¯edstavuje vÌce neû polovinu z 1,2
milion˘ vietnamsk˝ch protestant˘, kter˝m se
v dubnu 2001 po 27 letech ilegality dostalo
ofici·lnÌho statutu.
Avöak na stovky tisÌc˘ k¯esùan˘ z menöinov˝ch cÌrkvÌ, kterÈ historicky souvisejÌ
s ECVN, vl·da st·le jeötÏ pohlÌûÌ jako na Ñileg·lnÌì vÏ¯ÌcÌ. VÌce neû 400 sbor˘ v provincii
Dak Lak bylo na podzim 2002 n·silnÏ rozpuötÏno.
Dlouho odkl·danÈ povolenÌ bylo vyd·no
s tÏmito podmÌnkami: V semin·¯i bude smÏt
studovat pouze 50 student˘ muûskÈho pohla9
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vÌ. CÌrkvÌ vybranÌ aspiranti na studium budou d·le pot¯ebovat souhlas ˙¯ad˘. ECVN
douf·, ûe k ofici·lnÌmu otev¯enÌ semin·¯e dojde jeötÏ v ˙noru.
ZatÌmco vietnamskÈ ˙¯ady budou tento nepatrn˝ ˙stupek oznaËovat za d˘kaz n·boûenskÈ svobody, vietnamötÌ protestantÈ v tom vidÌ
jen jist˝ zaË·tek procesu.
Stovky vietnamsk˝ch protestantsk˝ch kongregacÌ, vytvo¯en˝ch v poslednÌch desetiletÌch, se ˙spÏönÏ rozvinuly a vytvo¯ily dobrÈ
podmÌnky pro z·zemÌ biblickÈho vyuËov·nÌ
sv˝ch budoucÌch pastor˘ a sborov˝ch pracovnÌk˘. Tento stav snad bude pokraËovat
i p¯i existenci tohoto cÌrkevnÌ experimentu
s ofici·lnÌm semin·¯em, na kter˝ bude samoz¯ejmÏ upnut ostr˝ zrak komunistickÈho ˙¯adu pro n·boûenskÈ z·leûitosti.
Jedin˝ vl·dou povolen˝ semin·¯ pro cÌrkevnÌ p¯edstavitele existoval od roku 1976
v Hanoji, kde byla otev¯ena jedna t¯Ìda pro
15 student˘. Doposud vl·da st·le jeötÏ nepovolila ustanovenÌ nÏkter˝ch absolvent˘ tohoto semin·¯e do cÌrkevnÌch ˙¯ad˘.
Compass Direct, USA, ˙nor 2003

V Ý M L U VA P R O U Z AV Ř E N Í
KOSTELA
Misijní organizace Jubilee Campaign
nedávno obdržela zprávu o vzrůstající diskriminaci a perzekuci křesanů v Uzbekistánu. Navzdory oficiální registraci sboru „Generace
víry“ (Assembly of God) v městě
Čirčik byl vydán úřední příkaz uzavřít tento sbor k 4. únoru tohoto roku.
Sbor byl registrován v roce 1993
a pak v roce 1998 přinucen k opětovné registraci na základě nového
zákona. Úřad spravedlnosti taškentského regionu, podléhající ministerstvu spravedlnosti, poslal v únoru
tohoto roku sboru dopis, ve kterém
mu přikazuje, aby ukončil svá shromáždění a jakékoli další aktivity.
Jako důvod je v dopise uvedeno, že
jejich registrace neproběhla správným způsobem.
Uzbecké autority vyvíjejí trvalý tlak
zaměřený na zamezení kázání a církevního zpěvu v uzbeckém jazyce
a udušení evangelizace mezi převážně muslimským obyvatelstvem
této země. Například, úřady na zmíněný sbor v Čirčiku a podobný sbor
v Taškentu útočily, aby přestaly se
shromážděními, protože se při nich
káže a zpívá v uzbeckém jazyce.
Jistý uzbecký úředník z úřadu spravedlnosti pro taškentskou oblast
dokonce poznamenal: „Hledáme
nějakou záminku, abychom tyto sbory zavřeli.“
V jiném případě ze 16. prosince
minulého roku si čtyři křesané
v městě Mujnak četli společně Bibli,
když do tohoto nepatrného shromáždění vtrhli policisté, začali je bít a dva
z nich odvezli na policejní stanici,
kde je drželi pět dní.
Jubilee Campaign naléhá na uzbeckou vládu, aby ukončila tyto represe proti křesanům. Jeden z čelných představitelů této organizace,
Wilfred Wong, uvádí: „Je odstra-

SevernÌ Korea
SLUéBA NA HRANICÕCH ZLA

PotÈ, co severokorejskÈ dÏti zazpÌvaly chv·lu svÈmu v˘dci, vstoupili AmeriËanÈ, aby se
s nimi setkali. DÏti byli v˘Ëi jejich p¯·telskÈmu p¯Ìstupu znaËnÏ chladnÈ a nÏkterÈ se doslova t¯·sly strachy. PozdÏji se AmeriËanÈ
dovÏdÏli p¯ÌËinu takovÈho chov·nÌ: Severokorejci jsou vyuËov·ni, ûe AmeriËanÈ jedÌ
malÈ dÏti.
SeverokorejskÈmu st·tu se ned·vno dostalo vÏtöÌ pozornosti ve svÏtov˝ch mÈdiÌch, kdyû
Kim Jong Il chrlil v˘Ëi USA ty nejhoröÌ vÏci
a vyj·d¯il p¯·nÌ vlastnit nukle·rnÌ zbranÏ. Co
vöak mÈdia jako obvykle zapomnÏla ve sv˝ch
koment·¯Ìch zmÌnit, bylo postavenÌ k¯esùan˘
v tÈto zemi.
P¯·telÈ Hlasu muËednÌk˘, kte¯Ì aktivnÏ
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pracujÌ se severokorejsk˝mi vÏ¯ÌcÌmi, by mohli vypr·vÏt dÏsivÈ horory o utlaËov·nÌ tamnÌch k¯esùan˘. Ned·vno byla v severnÌ »ÌnÏ
zadrûena skupina 24 mlad˝ch Severokorejc˘. »ÌÚanÈ je vr·tili zpÏt severokorejsk˝m
˙¯ad˘m, ty je poslaly do vÏzenÌ Yao Min v provincii Pchjongan Pukto, kde byli vöichni podrobeni vyöet¯ov·nÌ.
BÏhem v˝slech˘ se jeden z mladÌk˘ zmÌnil,
ûe v dobÏ, kdy se ukr˝vali v »ÌnÏ, studovala
skupina Bibli. OkamûitÏ se tÛn severokorejsk˝ch voj·k˘ zmÏnil a jejich dalöÌ ot·zky se
t˝kaly p¯edevöÌm n·boûensk˝ch aktivit zadrûen˝ch. Brzy nato bylo 20 ze 24 uprchlÌk˘
hromadnÏ popraveno.
SeverokorejskÈ rozhlasovÈ vysÌl·nÌ trvale
varuje obyvatelstvo p¯ed k¯esùansk˝m uËenÌm. ÑNevÏ¯te k¯esùan˘m,ì volajÌ hlasy z r·dia. ÑVyuËujÌ, ûe byste mÏli Çnastavit druhou
tv·¯ë. SnaûÌ se, aby naöi lidÈ byli zmÏkËilÌ
a pak na naöÌ vlast za˙toËÌ. NevÏ¯te jim!ì
Navzdory tÏmto varov·nÌm, utÌkajÌ SeverokorejötÌ obËanÈ do »Ìny a p·trajÌ po dom·cÌch k¯esùansk˝ch cÌrkvÌch neboù vÏdÌ, ûe se
jim tam dostane pomoci. P¯edstavitelÈ dom·cÌch cÌrkvÌ v severnÌ »ÌnÏ podstupujÌ velikÈ riziko, kdyû pom·hajÌ tÏmto uprchlÌk˘m.
I kdyû jim kv˘li tomu hrozÌ vÏznÏnÌ, prokazujÌ severokorejsk˝m uteËenc˘m k¯esùanskou
l·sku a solidaritu.
Hlas muËednÌk˘ se snaûÌ v tomto regionu
p˘sobit a podporovat uprchlÌky ze SevernÌ
Koreje i jejich ËÌnskÈ hostitele. BÏhem uplynul˝ch dvou let jsme do 35 r˘zn˝ch p¯ÌhraniËnÌch oblastÌ severnÌ »Ìny dodali 8 000
zvl·ötnÌch balÌËk˘, z nichû kaûd˝ obsahuje
teplÈ obleËenÌ, öicÌ pot¯eby, k¯esùanskou literaturu v korejötinÏ, vhodnÈ trvanlivÈ potraviny a dalöÌ vÏci. Je to ovöem velice nebezpeËn· pr·ce. »Ìnsk· policie po¯·d· n·jezdy, p¯i
kter˝ch n·mi dodanou literaturu konfiskuje
a k¯esùany nep¯etrûitÏ zastraöuje, aby korejskÈ k¯esùany nepodporovali.
MnozÌ, kte¯Ì p¯ekroËÌ ËÌnskou hranici a setkajÌ se v ËÌnsk˝ch cÌrkvÌch s JeûÌöem, se vracejÌ nazpÏt do svÈ vlasti, aby se tam o svou
vÌru podÏlili se sv˝mi nejbliûöÌmi. Naöi pra-

šující, že křesané v Uzbekistánu
nemohou studovat Bibli, aniž by byli
kvůli tomu v nebezpečí zatčení a
uvěznění. Uzbekistán má za sebou
dlouhou historii diskriminace a perzekuce křesanské menšiny, a ačkoli
se v minulých letech uzbecké úřady
pokoušely před mezinárodním společenstvím předstírat, že mají vlídnější tvář, je očividné, že protikřesanské tažení v této zemi stále
existuje.
– Jubilee Campaign,
Velká Británie, 5. března 2003
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Jord·nsko

SOUD NAŘÍDIL UVĚZNĚNÍ
K Ř E S ŤA N S K É M AT K Y
ISTANBUL: Soud v severním Jordánsku vyměřil křesanské vdově
trest odnětí svobody v délce 30 dní,
pokud se odmítne vzdát svých dvou
nezletilých dětí, aby mohly být vychovávány jako muslimové.
Siham Qandah obdržela před čtyřmi dny ve svém domě telefonát, že
irbidský soud první instance 16. ledna vydal příkaz k jejímu zatčení. Telefonující muž ji upozornil, že pokud
se bezodkladně nevzdá své dcery
Rawan a syna Fadiho a nepředá je
soudem stanovenému muslimskému opatrovníkovi, bude zatčena
a poslána do vězení. Qandah byla
nařízením soudu šokována, nebo ji
vysoce postavení představitelé
v Ammánu před třemi měsíci ujistili,
že se zcela jistě najde nějaké řešení, aby si své děti (vychovávané
v křesanské víře) mohla ponechat.
„V říjnu řekli Siham, aby se vrátila
domů, znovu poslala děti do školy
a neměla obavy, protože jí nikdo
nebude smět nic udělat,“ komentovala situaci blízká přítelkyně.
Qandah a její děti se však v Husn
opět necítí v bezpečí. Týden před
koncem zimních prázdnin se Rawan
a Fadi stěhují „z jednoho domu do
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covnÌci se Ëasto s tÏmito novÏ obr·cen˝mi rozlouËÌ, aby se s nimi jiû nikdy nesetkali. NÏkte¯Ì z nich jsou na severokorejskÈ hranici
chyceni a zabiti. Jin˝m se poda¯Ì bezpeËn˝
n·vrat dom˘ a Ëasto dok·ûÌ zaloûit malou podzemnÌ cÌrkev. Ale aù jiû jsou zabiti nebo p¯eûijÌ, BoûÌ slovo nenÌ spout·no. S naöimi nov˝mi bratry a sestrami se setk·me opÏt v nebi.
Modlete se za naöi pr·ci v SevernÌ Koreji
a modlete se takÈ za k¯esùany, kte¯Ì jsou vÏznÏni v severokorejsk˝ch pracovnÌch t·borech. Proste, aby dalöÌ p¯iöli ke Kristu.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, b¯ezen 2003

druhého,“ sdělil dnes blízký příbuzný agentuře Compass. „Až tento týden skončí, bylo by pro ně velmi
nebezpečné zůstávat doma. A když
policisté najdou jejich matku, mohou ji poslat do vězení.“
Jakmile právní zástupce Qandah
před třemi dny obdržel kopii zatykače, podal žádost o dočasné pozastavení jeho platnosti. Soud v Irbidu
dosud nevydal k jeho žádosti žádné
rozhodnutí, nicméně očekává se, že
tak učiní začátkem příštího týdne.
Qandah se však dozvěděla, že dokud soud nevydá oficiální odpověï,
nemůže být zatčena.
„Ale i kdyby soudce žádost přijal,“
řekl jeden z bratrů Qandah agentuře Compass, „odloží to celé jen
o jeden týden, přinejlepším o dva.
A nevíme, co se stane potom.“
„Odvolání je jenom snahou získat
čas,“ souhlasil přítel z Ammánu. „Nevidím žádnou naději.“
Po čtyřech letech trvání právního
sporu jordánský Nejvyšší soud loni
v únoru vydal definitivní rozhodnutí,
že se Qandah musí svých dětí vzdát.
Příslušné jordánské orgány však
soudní rozhodnutí zatím nerealizovaly, zjevně kvůli informování
o případu v mezinárodním tisku a
žádostem o vyřešení případu směrovaným jordánské královské rodině.
Qandah je nejmladší z 10 dětí.
Dvě sestry žijí v Kanadě, jeden
z bratrů slouží v USA jako pastor
Nazarenského sboru v Illinois. Právě tento bratr nabídl Qandah krytí
veškerých výdajů pro ni a pro děti,
pokud získají možnost opustit Jordánsko. Děti Qandah jsou však na
základě soudního rozhodnutí uvedeny na černé listině a tak je jim
zakázáno Jordánsko opustit, přestože sama Qandah tuto možnost
má. Navíc vlády západních zemí se
zatím obávají potencionálních diplomatických problémů s Jordánskem,
pokud by Qandah a dětem nabídly
vízum.

SatelitnÌ fotografick˝ z·bÏr severokorejskÈho pracovnÌho t·bora Ë. 22 u mÏsta Haengyong na severov˝chodÏ
zemÏ.

NigÈrie
N¡BOéENSK… NEPOKOJE

Sedmn·ct k¯esùan˘ z r˘zn˝ch cÌrkvÌ v mÏstÏ
Aba (jiûnÌ nigerijsk˝ st·t Abia) bylo koncem
ledna tohoto roku zatËeno za ˙tok na muslimy. Podle zdroj˘ vöak ölo o reakci na nep¯etrûitÈ ˙toky muslimsk˝ch extrÈmist˘ proti
k¯esùan˘m v severnÌ NigÈrii.
Policie st·tu Abia uvedla, ûe ˙st¯ednÌ meöita a nÏkolik muslimsk˝ch spoleËnostÌ bylo
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poökozeno p¯i ˙tocÌch z 18. a 19. ledna. Jedna z obÏtÌ, Ahdi Idi Ningi, pro agenturu Compass uvedl, ûe 20 muslim˘ bylo zranÏno a jsou
v souËasnosti oöet¯ov·ni ve t¯ech mÏstsk˝ch
nemocnicÌch. ÑStovky naöich lidÌ uprchly do
policejnÌch budov,ì prohl·sil Ningi. ÑNalezli
˙toËiötÏ na policejnÌm ˙st¯edÌ. Je mezi nimi
¯ada ûen a dÏtÌ.ì
Avöak hlavnÌ policejnÌ komisa¯ st·tu Abia
Olusegun Efuntayo sdÏlil agentu¯e Compass,
ûe oblast osobnÏ navötÌvil a situaci nevidÌ v˘bec v·ûnou a je p¯esvÏdËen, ûe ji m· policie
zcela pod kontrolou.
Jak muslimovÈ tak k¯esùanÈ se ob·vajÌ st·le rostoucÌch n·boûensk˝ch nepokoj˘, ke kter˝m doch·zÌ po celÈ NigÈrii. Sen·tor Adolphus Wabara, Ëlen nigerijskÈho N·rodnÌho
shrom·ûdÏnÌ apeluje na Nigerijskou vl·du,
aby se snaûila nalÈzt ¯eöenÌ tÏchto n·boûensk˝ch konflikt˘ v zemi. Alhaji Tanko Bello,
v˘dce muslimskÈ komunity v Aba, uvedl, ûe
˙toky proti k¯esùan˘m v severnÌ Nigerii nikdy
nepodporoval. Dokonce k·ral Ëleny svÈ vlastnÌ komunity, ûe tyto konflikty vyvol·vajÌ.
St¯ety, ke kter˝m doölo 11. ledna mezi muslimy a k¯esùany v nigerijskÈm st·tÏ Plateau,
skonËily smrtÌ dvou muslim˘ a jednoho k¯esùana. Joel Nimfa, k¯esùansk˝ p¯edstavitel kanamskÈ komunity byl zavraûdÏn na svÈ zemÏdÏlskÈ usedlosti, kdyû muslimötÌ banditÈ
za˙toËili na farmu i dalöÌ k¯esùanskÈ obyvatele. Podle policejnÌ zpr·vy byli dva muslimovÈ zabiti, kdyû vedli ˙tok proti k¯esùanskÈ
vesnici.
Konflikty mezi muslimy a k¯esùany vzpl·ly
ve st·tÏ Plateau v z·¯Ì 2001 v hlavnÌm mÏstÏ
Jos. NapÏtÌ pak sÌlilo po cel˝ rok 2002. ObÏ
strany jiû z tÏchto nepokoj˘ vykazujÌ st·le
vÏtöÌ frustraci.
K¯esùanötÌ p¯edstavitelÈ st·tu Kaduna na
severu zemÏ vznesli kv˘li poslednÌm listopadov˝m nepokoj˘m ûalobu proti nigerijskÈ vl·dÏ, vl·dÏ st·tu Kaduna a nigerijskÈmu denÌku ThisDay. Podle tÏchto p¯edstavitel˘ byla
tato krize, p¯i nÌû p¯iölo o ûivot asi 1 000 lidÌ
a na 150 kostel˘ bylo zniËeno, vyvol·na Ël·nkem jmenovanÈho denÌku.

S ohledem na rostoucí počet diplomatických žádostí o vyřešení případu směrovaných do tohoto umírněného arabského státu, sleduje
poslední vývoj bedlivě také princ
Hasan, bratr posledního krále Husajna. 14. listopadu údajně krátce
hovořil o právním dilematu mladé
vdovy s jordánským králem Abdullahem II. Podle jednoho z poradců
prince Hasana, který případ monitoruje, však vládní úředníci nemohou
brát rozhodnutí Nejvyššího soudu
(který je podle ústavy nezávislý) na
lehkou váhu. „Snažíme se nicméně
udělat vše, co je v našich silách,
abychom záležitost protahovali, dokud nenalezneme řešení,“ sdělil poradce agentuře Compass.
„Má strach. Vím, že má strach.
Ale doufám – doufám – že se nic
nestane,“ dodal.
Neustále protahovaný soudní spor
o opatrovnictví dětí je založen na
jediném „důkazu“ v podobě vysoce
sporného dokumentu, podle kterého se křesanský manžel Qandah
několik let před svou smrtí tajně obrátil k islámu. Podle jordánského práva by se tím automaticky staly muslimy i jeho nezletilé děti.
Qandah však zjistila, že podobné tvrzení je absurdní, nebo takzvaný „konverzní“ certifikát byl
sepsán a podepsán dvěma muslimskými svědky a jako manželův
podpis obsahuje pouze načmárané
„X“. Dokument však není možné
právně napadnout, nebo byl ověřen islámským soudem. Jako křesanka nemůže Qandah využít dědická práva svých dětí, proto byla
donucena nalézt muslima, který by
byl oficiálně ustanoven jejich opatrovníkem.
Proto vyhledala již dávno odcizeného bratra, který se k islámu obrátil jako teenager a dnes je vedoucím
modliteb v mešitě. S opatrovnictvím
souhlasil, ale když se později dozvěděl, že se děti ve škole zapsaly
na hodiny křesanského nábožen-
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Dr. Joseph Danlami Bagobiri, katolick˝
biskup a p¯edseda kapituly K¯esùanskÈ asociace st·tu Kaduna (KAK), prohl·sil, ûe jeho
organizace bude poûadovat od st·tu a denÌku
ThisDay n·hradu za ökodu vzniklou p¯i tÏchto ˙tocÌch. Biskup Bagobiri k tomu poznamen·v·: ÑI kdyû bedlivÏ sledujeme tento p¯Ìpad, mÏli bychom vöechny obÏti poruËit
Bohu, neboù odplata pat¯Ì jemu. Jsme si rovnÏû vÏdomi, ûe û·dn· penÏûnÌ Ë·stka nedok·ûe vyplatit jedin˝ lidsk˝ ûivot a proto û·d·me
kompenzaci nikoli za lidskÈ ûivoty, ale za zniËenÈ kostely.ì
Biskup takÈ apeluje na vöechny k¯esùany
severnÌ Nigerie, aby nedovolili skutk˘m zla
nad·le öÌ¯it se, a nedovolili, aby jejich vÌra
kv˘li tomu ochabla.ì
GuvernÈr st·tu Kaduna apeloval na feder·lnÌ vl·du, aby p¯ijala pot¯ebn· opat¯enÌ
proti vlnÏ n·boûenskÈho fundamentalismu.
ÑN·rod sedÌ na n·boûenskÈ ËasovanÈ bombÏ,
kter· m˘ûe kaûdou chvÌli explodovat a p¯inÈst
zniËujÌcÌ n·sledky,ì prohl·sil guvernÈr Alhaji Ahmed Makarfi 18. ledna.
St·t Kaduna je centrem n·boûenskÈho fundamentalismu v Nigerii.
ChodÌme na kazatelny a ¯eËniötÏ jak v cÌrkvÌch, tak v meöit·ch a ve jmÈnu svÈho Stvo¯i-

ství a začaly být aktivní v místním
baptistickém sboru, začal mít námitky. V květnu 1998 byl na jeho
žádost zahájen občanský soudní
proces, ve kterém žádá o přidělení
dětí k opatrovnictví, aby je vychovával v duchu islámu.
„Navzdory tomu všemu Pán vložil do jejího srdce pokoj,“ uvedl dnes
jeden z přátel Qandah. „Ale už je
z toho všeho unavená. Dobře ví, že
i kdyby se jí nějakým způsobem podařilo vyhrát spor s bratrem, pořád
půjde po ní, až do posledního dne
svého života.“
– Compass Direct, USA,
24. prosince 2003
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Jemen

VRAŽDA TŘÍ
ZAMĚSTNANCŮ
BAPTISTICKÉ
NEMOCNICE
ISTANBUL: Osamělý jemenský
střelec dnes ráno zabil tři americké zaměstnance baptistické nemocnice ve městě Jibla v jižním
Jemenu. Další muž byl při útoku
v prostorách nemocnice vážně
zraněn.
Tři zaměstnanci při útoku zemřeli
na místě – správce nemocnice William E. Koehn (60), porodní lékařka
Dr. Marta C. Myersová (57) a nákupčí Kathleen A. Garietová (53).
Koehn a Myersová v misijní nemocnici Jižních baptistů sloužili nejméně 24 let, Garietová 10 let.
K útoku došlo v půl deváté ráno,
na začátku pracovního dne. Ozbrojený útočník bez varování vtrhl do
místnosti, kde byli tři Američané právě pohromadě, a všechny je střelil
do hlavy. Potom běžel do lékárny,
kde srazil lékárníka Donalda Caswella (49) a střelil ho dvakrát do
břicha. Caswell se podrobil operaci,
při které mu byly obě kulky vyjmuty.
Jeho zdravotní stav je podle zpráv

Vyp·len˝ a†zniËen˝ k¯esùansk˝ kostel, kter˝ se nach·zel
v†p¯ev·ûnÏ muslimskÈ Ëtvrti spr·vnÌho st¯ediska Jos ve
st·te Plateau, Nigerie. MuslimötÌ radik·lovÈ systematicky ˙toËÌ zejmÈna na pastory mÌstnÌch sbor˘, kte¯Ì se nejËastÏji st·vajÌ terËem n·siln˝ch ˙tok˘.
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tele promlouv·me slova, kter· mohou rozpout·vat v tÈto zemi n·silÌ. ZapomÌn·me, ûe budeme skl·dat ˙Ëty vöemohoucÌmu All·hovi za
vöechny svÈ Ëiny,ì prohl·sil Makarfi.
ñ Compass Direct, USA, 7. ˙nora 2003

stabilizovaný a očekává se, že se
ze zranění zotaví.
Podle zpráv agentury Associated
Press útočník propašoval přes
ochranku poloautomatickou zbraň –
zabalil si ji pod paži tak, že připomínala malé dítě. Údajně se dostal
přes bránu (podle agentury Agence
France Press, AFP) se slovy, že jde
„navštívit nemocného příbuzného“.
Podle jemenské zpravodajské agentury Saba zaměstnanci ministerstva
vnitra identifikovali útočníka jako
Abeda Abdula Razaka Kamela.
Střelcem, který se v nemocnici dobrovolně vzdal pracovníkům ochranky a byl zatčen, je údajně třicetiletý
student univerzity Al-Iman, která je
známá jako centrum islámských militantů.
Místní bezpečnostní zdroje dnes
poskytly sdělovacím prostředkům informaci, že jim Kamel řekl, že postřílel zaměstnance nemocnice, aby
„očistil své náboženství a přiblížil se
k Alláhovi“. Údajně se přiznal k členství ve skupině islámského džihádu
a k absolvování výcviku v Afghánistánu. Jistý jemenský představitel
agentuře Reuters řekl, že Kamel
„prohlásil, že Američany zastřelil,
protože kázali křesanství v muslimské zemi“.
Po Koehnovi z Arlingtonu (Texas)
zůstala manželka Marty a dvě dospělé dcery, Janelda a Samantha.
Dr. Myersová z Montgomery (Alabama) a Kathleen Garietová z Wauwatosa (Wisconsin) byly svobodné.
Caswell a jeho manželka Teresa
mají tři děti: dospělého syna Jasona
a dva mladší chlapce, Thomase
a Caleba.
Nemocnice v Jibla s 80 lůžky byla
založena v roce 1965 Misijním výborem Konvence Jižních baptistů
(IMB) a každý rok ošetřuje 40 000
pacientů. Nachází se v hornaté provincii Ibb, přibližně 160 kilometrů
jižně od hlavního města San’á. Zařízení funguje ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví na základě

IndonÈsie
TÃéKOSTI NAPÿÕ» CEL›M SOUOSTROVÕM

N·boûenskÈ napÏtÌ doutn· nap¯ÌË cel˝m indonÈsk˝m souostrovÌm. Na Moluck˝ch ostrovech byli za provokativnÌ aktivity vyhoötÏni
a deportov·ni Ëty¯i p·kist·nötÌ k¯esùanÈ. Pron·öeli k·z·nÌ, kter· policie oznaËila za potenci·lnÌ zdroj opÏtnÈho roznÌcenÌ n·boûenskÈho konfliktu.
Ve st¯ednÌ Sulawesi (ostrov Celebes) z˘st·v· ve vazbÏ v mÏstÏ Palu pastor Renaldy Damanik, kter˝ o V·nocÌch p¯eûil ve vÏzenÌ atent·tnÌ ˙tok. Jeho zdravÌ se v·ûnÏ zhoröilo
v d˘sledku nemoci jater a hepatitidy B. Damanik byl p¯ijat do nemocnice Arm·dy sp·sy, ale podle soudnÌho rozhodnutÌ musel b˝t
p¯emÌstÏn do Ve¯ejnÈ nemocnice UNDATA
v Palu. Obûaloba z ileg·lnÌho drûenÌ zbranÌ,
kter· by proti nÏmu vznesen·, byla natolik
chab·, ûe Damanik byl dodateËnÏ obvinÏn
z roznÏcov·nÌ n·boûenskÈho n·silÌ. Jedn· se
o ponÏkud chatrnou obûalobu proti ËlovÏku,
kter˝ je zn·m coby signat·¯ tzv. MalinskÈho
mÌrovÈho ujedn·nÌ, k¯esùansk˝ p¯edstavitel,
¯editel KrizovÈho centra pro cÌrkev ve St¯ednÌ Sulawesi, humanit·rnÌ aktivista a horliv˝
zast·nce odzbrojenÌ a mÌrovÈho ¯eöenÌ. S·m
proti ûalob·m protestuje bojkotov·nÌm svÈho soudnÌho procesu.
Nov· Guinea je mÌstem poËÌnajÌcÌho konfliktu. Policie v mÏstÏ Sorong ned·vno zatkla
p·kist·nskÈho islamistu za drûenÌ 12 ruËnÏ
vyroben˝ch bomb, 1650 oötÏp˘ a nÏkolik stovek prak˘. VelkÈ mnoûstvÌ militant˘ organizace Laskar dûih·d je cviËeno indonÈskou
arm·dou v t·borech p¯i severnÌ hranici. P¯esÌdlenci z J·vy nynÌ formujÌ muslimskÈ vÏtöiny v nÏkolika papu·nsk˝ch mÏstech a svÈ
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stoupence cviËÌ v takov˝ch aktivit·ch, jako
je dûih·d, pron·öenÌ provokativnÌch k·z·nÌ,
promÌt·nÌ demonstrativnÌch videokazet, öÌ¯enÌ isl·mskÈ literatury mezi obyvatelstvem.
IndonÈsk· vl·da vydala na¯ÌzenÌ, podle kterÈho bude kv˘li n·silÌ Nov· Guinea rozdÏlena na t¯i provincie. CÌrkevnÌ p¯edstavitelÈ
jsou silnÏ proti tomuto v˝nosu, neboù oslabuje autonomii Papu·nc˘ a k¯esùanskou vÏtöinu stavÌ na okraj spoleËnosti, protoûe k¯esùanÈ budou p¯ev·ûnÏ ob˝vat jednu z tÏchto
provinciÌ.
Jako vrchol vöeho vydala indonÈsk· arm·da Ñn·vrh vojenskÈho z·konaì, kter˝ byl
p¯ed·n parlamentu. Ten poûaduje pro arm·du zv˝öenÌ pravomoci a samostatnosti, aby
v p¯ÌpadÏ z·jmu bezpeËnosti a obrany nemusela arm·da svÈ akce nejd¯Ìve konzultovat
s prezidentem a rovnÏû aby mohla obyvatelstvo pot¯ebn˝m zp˘sobem v z·jmu bezpeËnosti Ñseparovatì. Takto by mohla arm·da
z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ zavÈst separaci obyvatelstva ve st¯ednÌ Sulawesi, na Moluck˝ch
ostrovech a na NovÈ Guineji a vyslat tam svÈ
jednotky. Mezi zast·nci tohoto z·kona jsou
velmi vlivnÈ osoby.
Pamatujte ve sv˝ch modlitb·ch na IndonÈsii, aby selhaly pl·ny isl·msk˝ch militant˘
a aby n·vrh zmÌnÏnÈho z·kona d·vajÌcÌ novÈ
pravomoce arm·dÏ nenaöel v parlamentu pot¯ebnou podporu. Modlete se za ohroûenÈ
k¯esùany a spravedlivÈ vy¯eöenÌ p¯Ìpadu pastora Damanika.
ñ The Religious Media Agency,
Austr·lie, 5. b¯ezna 2003

smlouvy s jemenskou vládou. Koncem letošního roku měly být administrativní a finanční záležitosti
spojené s provozem nemocnice předány jemenské charitativní organizaci Lidová charitativní společnost.
Zahraniční lékaři IMB a další zdravotnický personál měli nadále jen
pomáhat se složitějšími operacemi
a spolupracovat na rozsáhlejších
zdravotnických projektech.
Podle Julie Thomové, která dříve
sloužila v nemocnici v Jibla a nyní
pracuje ve společnosti International
Community Services v San’á, byla
střelba „ojedinělým“ incidentem, který pravděpodobně souvisel s dlouhodobou přípravou předání americké nemocnice pod jemenskou
správu. „Byl to projev odporu proti
tomuto rozhodnutí,“ uvedla Thomová pro CNN.
„Načasování nebylo náhodné,“
řekl dnes zahraniční pracovník
v San’á agentuře Compass, „protože klíče od nemocnice měly být předány dnes ráno!“
Podle Larryho Coxe, mluvčího
ústředí IMB v Richmondu (Virginia),
Rada dosud nepřijala žádné rozhodnutí ohledně přemístění dalších
Američanů pracujících v nemocnici.
„Jednotlivé případy budou řešeny
individuálně,“ sdělil jeden z jeho kolegů agentuře Compass, „a to až po
konzultaci se zástupci jemenského
a amerického velvyslanectví“.
Jen několik hodin po tragédii většina amerického personálu v Jible
vyjádřila své odhodlání zůstat, navzdory riziku. „Nemůžeme nějakému pistolníkovi dovolit, abychom
kvůli němu měli obavu dělat, co po
nás Bůh žádá,“ uvedl dnes zaměstnanec IMB v nemocnici v Jibla pro
agenturu Baptist Press. „Prosíme
o modlitby, aby ukončené životy nebyly nesmyslnou ztrátou, ale aby
Bůh na tomto místě dokončil svůj
plán a aby byl oslaven.“
– Compass Direct, USA,
30. prosince 2002

NynÌ n·m m˘ûete takÈ ps·t na naöi
e-mailovou adresu:
ppc-sf@cmail.cz
DalöÌ informace v†angliËtinÏ lze najÌt
na internetov˝ch adres·ch:
www.persecution.com
www.persecution.org
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ZloËin strachu
Existuje strach, kter˝ m˘ûe zp˘sobit, ûe nÏkte¯Ì k¯esùanÈ v†naöem okolÌ se stanou Jid·öi.
ZjevenÌ 21,8 vypoËÌt·v· osm kategoriÌ lidÌ, kte¯Ì najdou sv˘j dÌl v†jeze¯e,
kde ho¯Ì oheÚ a†sÌra. PrvnÌmi na tomto seznamu nejsou nevÏ¯ÌcÌ nebo vrazi,
jak bychom asi Ëekali, ale b·zlivÌ.
Strach je tak lidsk˝. Petr propadl strachu v†GetsemanskÈ zahradÏ. My vöichni
mu propad·me a†p¯itom se strach Bohu protivÌ vÌce neû ¯ada v·ûn˝ch ur·ûek.
Zd· se, ûe m·me p¯ed sebou mnoho boj˘, dokonce ve vÏËnÈm ûivotÏ. BoûÌ
vesmÌr je nesmÌrn˝ a†odvaha bude jednou z†nejd˘leûitÏjöÌch kritÈriÌ v˝bÏru.
K¯esùan nenÌ nikdy agresorem, pouze s†jednou v˝jimkou†ñ jde vytrvale Ô·blu
po krku. K¯esùan m˘ûe o†sobÏ ¯Ìci to, co kr·l Karel Francouzsk˝ ¯ekl v†ShakespearovÏ ÑJind¯ichu VI. ì. ÑJemu odpouötÌm svou smrt, ûe zabije mÏ, kdyû
uvidÌ, ûe vzd·v·m jedinou ölÈpÏj, jedinou pÌÔ. MÈ paûe budou radÏji spoleËnÏ
se zuby strh·vat hradby, neû bych opustil to obleûenÌ.ì
Jsme JeûÌöovy ovce. Ovce neutÌkajÌ p¯ed vlkem. Nemohou se samy br·nit,
ale svÏdËÌ o†svÈm Stvo¯iteli tÌm, ûe pokojnÏ p¯ijÌmajÌ smrt, aniû by se obo¯ily na
svÈ nep¯·tele.
BoûÌ dÏti mohou b˝t up·leny na hranici, ale nemohou b˝t p¯inuceny vzd·t
se. Jsme urËeni b˝t metlou dÈmon˘.
Kdyû Jind¯ich VI. ¯ekl: ÑZe vöech z·kladnÌch v·önÌ je strach tou nejprokletÏjöÌ,ì pak vyj·d¯il biblickou pravdu.
Z knihy Richarda Wurmbranda 100 Prison Meditations.
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U Z D R AV E N Í D U Š E V N Ě C H O R É H O Č L O V Ě K A P Ř I V E D L O
40 VESNIČANŮ KE KRISTU
Domorodí nepálští misionáři poslali zprávu, podle které byl během jejich služby
uzdraven choromyslný člověk. Jeho zázračné uzdravení okamžitě způsobilo v jeho
okolí velké duchovní hledání.
Jistý misionář ve střední oblasti Nepálu šel na svou obvyklou pěší misijní cestu po okolních
vesnicích. Když měl za sebou již 12 kilometrů chůze, setkal se s člověkem jménem Bahadur,
který byl v okolí známý jako choromyslný člověk. Misionář se za něho modlil a Bahadur se
zázračně uzdravil. Když lidé v okolí uviděli v jeho životě tak pronikavou změnu, ptali se, co je
to za člověka, který ho uzdravil.“
Misionář jim řekl, že to byl sice on, kdo se za něho modlil, ale uzdravil ho Ježíš. Nyní již asi
40 lidí z okolí se rozhodlo následovat Krista.
Na jiném místě zase byla tímto nepálským bratrem podobně uzdravena posedlá žena,
která musela být často svázána. Po jejím uzdravení uvěřil také její manžel, a nyní slouží k víře
druhým. V této oblasti nyní uvěřilo tolik lidí, že již potřebují postavit vlastní kostel.
Nepatrná část pozemku, kde se tito věřící rozhodli kostel postavit, však prohlásil jeden ze
sousedů za svůj a podal na církev žalobu u soudu. Pamatujte na tyto horlivé, právě uvěřivší
křesany v Nepálu, kteří se ve svém okolí setkávají s mnohými těžkostmi.
– Christian Aid, 6. března 2003

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

Pl·Ë pro k¯esùany
na St¯ednÌm v˝chodÏ
Jedním z tragických důsledků války na Středním východě a především války s Irákem, bude nesmírná
devastace křesanské misie nejen na Středním východě, ale v celém muslimském světě. Pocity a dojmy jsou naneštěstí často silnější než realita, a tak
muslimové na celém světě mohou válku s Irákem
opravdu chápat jako válku křesanů a muslimů, což
nesmírně komplikuje situaci a svědectví křesanů,
kteří jsou už mnoho let na Středním východě v menšině.
Mnohé nešastné zapálené výroky představitelů
baptistů i ostatních evangelikálů, namířené proti islámu a podporující válku s Irákem, způsobily nepopsatelné utrpení našich lidí. Vedoucí představitelé našich
baptistů se dostali do defensivy, protože musí vysvětlovat státním úředníkům, co jsou baptisté a oč usilují.
Baptisté, spojte se s ostatními křesany na celém
světě a postavte se proti válce. Jsme přece služebníky Krista, Knížete pokoje, který nás povolal, abychom působili pokoj a mír. Prvotní povinností následovníků Ježíše Krista není pozvednout meč, ale vztyčit
kříž. Nesmíme zapomenout, že Ježíš Petrovi řekl,
aby meč schoval. Zaslíbil, že „až bude vyvýšen ze
země, přitáhne všechny k sobě.“ Proto schovejme
své meče a řeči o válce a dovolme, a je Kristus
vyvýšen!
Dr. Richar Mouw, prezident největšího evangelikálního semináře v USA, Fullerovy biblické školy, nedávno vznesl otázku, zda křesané, podporující válku,
vůbec pomysleli na povinnosti, které mají vůči křesanské komunitě v Iráku. Vzali tento fakt vůbec
v úvahu? V Iráku s 22 miliony obyvatel skutečně žije
víc jak 600 000 křesanů, a katolíků, pravoslavných
nebo protestantů. Tato početná menšina potřebuje
naše modlitby a podporu. Modleme se během následujících týdnů o moudrost pro všechny politické vůdce. Prosme za to, aby byly na světě skutečně potlačeny všechny režimy, které utlačují lidi, odepírají jim
náboženskou svobodu a staví se odmítavě vůči Božím nárokům na spravedlnost. Modleme se za politické vůdce v demokratických zemích, za moudrost
a vedení pro ně, aby dokázali našemu světu v těchto
apokalyptických dnech přinést pokoj a mír.
Jako křesané pozdvihněme Kristův kříž a usilujme
o pokoj! Společně s Petrem poslechněme příkaz našeho Pána a odložme meče! Maranatha. Přijï, Pane
Ježíši! Přijï!
– Denton Lotz, Washington, D. C.

