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M U » E D N Õ C I K ÿ E S çA N S K … V Õ R Y
/SKRYT… KAMENY V NAäICH Z¡KLADECH/
SKUPINA BÕL¡ RŸéE
NACISTICK… NÃMECKO
(Popraveni p¯ed öedes·ti lety)
Byli to mladÌ muûi a ûeny, vÏtöinou studenti. NechtÏli
vstupovat do politiky, ale politika ñ v podobÏ tot·lnÌho nacistickÈho st·tu p¯iöla k nim a vnutila se jim.
Vyrostli, byli Ñsocializov·niì v lÈtech Hitlerovy
diktatury, ale z˘stalo v nich snaûenÌ a hled·nÌ vnit¯nÌch mÏ¯Ìtek, p¯evyöujÌcÌch ploch˝ materialismus
nacion·lnÌho socialismu. HlavnÌ ËinitelÈ odbojovÈ skupiny naöli svoje normy v k¯esùanskÈ vÌ¯e.
Sourozenci Hans a Sofie Schollovi, studenti medicÌny Willi Graf a Christoph Probst rozöÌ¯ili pod jmÈnem BÌl· R˘ûe (kterÈ nemÏlo jin˝ hluböÌ v˝znam) celkem öest vyd·nÌ let·k˘ protinacistickÈho obsahu. Mezi
Ëervnem 1942 a ˙norem 1943 volali obyvatelstvo
k pasivnÌmu odporu proti ÑateistickÈ v·leËnÈ maöinÈriiì.
/HLED¡NÕ BOHA/
ÑProti vyprahlosti srdce pom˘ûe jen modlitbaÖ chci
se p¯imknout k lanu, kterÈ mi hodil B˘h v JeûÌöi Kristuì, napsala v listopadu 1942 Sofie svÈmu snoubenci
na v˝chodnÌ frontÏ.
P¯i hled·nÌ Boha hodnÏ Ëetli a diskutovali. ZatÌmco sourozenci Schollovi poch·zeli z evangelickÈ rodiny, byl Willi Graf praktikujÌcÌm katolÌkem. Christoph Probst mÏl za sebou, aû do svÈho k¯tu kr·tce p¯ed
popravou dlouhou cestu pochybnostÌ a vÌry. V dopise
na rozlouËenou napsal svojÌ zboûnÈ matce: DÏkuji
Ti, ûe jsi mi dala ûivot. Kdyû to zv·ûÌm, byla to jedin· cesta k Bohu. NynÌ V·s p¯edejdu.ì
Tito p¯·telÈ se jiû dlouho vnit¯nÏ distancovali od
nacistickÈho systÈmu. V pr˘bÏhu v·lky se dozvÌdali
o prvnÌch hr˘zn˝ch Ëinech jednotek SS. Hans Scholl,
Willi Graf a Christoph Probst byli jako studenti medicÌny v prvnÌch semestrov˝ch pr·zdnin·ch povol·ni
pokračování na str. 7
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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

Richard Wurmbrand
napsalÖ
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P·kist·n

TREST SMRTI ZA
ROUHÁNÍ

CO SLOVO ÑSLOVOì ZNAMEN¡?

V pákistánské provincii Pandžáb byl
26. dubna odsouzen k doživotí křesan za to, že před pěti lety údajně
poškodil islámský ukazatel směru.
Ranjha Masih byl ve vyšetřovací
vazbě od svého zatčení z 8. května
1998, kdy se zúčastnil pohřebního
průvodu biskupa Jana Josefa, který
spáchal sebevraždu na protest proti
tomu, že je v Pákistánu uplatňován
zákon „o rouhání“. Během tohoto
průvodu došlo k násilí při kterém byl
sražen islámský ukazatel směru.
Ranjha byl obviněn a zbit davem
muslimů a později zatčen a obviněn
na základě pákistánského rouhačského zákona 295–C.
Islámští militanté pro Ranjha požadovali trest smrti, avšak Ranjha
jakoukoli účast v této záležitosti popíral a podle pozorovatelů byly důkazy na jeho usvědčení zcela nedostatečné. Navzdory tomu byl
odsouzen soudcem Obvodního soudu ve Faisalabádu Mohammedem
Šahidem Rafiquem k pokutě 50 000
rupií (asi 28 000 Kč) a k doživotnímu
vězení. Ranjha je rozhodnut se proti rozsudku odvolat.
Modlete se, aby tento nespravedlivý rozsudek byl změněn a aby byl
zrušen drakonický zákon o rouhání,
který je opakovaně používán proti
křesanům.
– Hlas mučedníků, Kanada, 30. dubna 2003

ÑI stalo se slovo
Hospodinovo skrze
proroka Ageaì
(AGEUS 1,3)

Naöi milovanÌ!
AngliËtina m· 350 000 slov, zatÌmco biblick· hebrejötina pouh˝ch 6 500. Jedno
hebrejskÈ slovo m˘ûe mÌt mnoho v˝znam˘.
Tv˘rci anglickÈho p¯ekladu PÌsma KJV, uûili
pro vyj·d¯enÌ smyslu jedinÈho hebrejskÈho
slova aû devades·t r˘zn˝ch anglick˝ch slov!
HebrejskÈ slovo davar m· r˘znÈ v˝znamy.
PouûÌv· se pro Ñslovoì, ale takÈ pro Ñhmotuì a ÑvÏcì. V hebrejötinÏ by se pak dalo veröi z Janova evangelia 1,1 rozumÏt i n·sledovnÏ: ÑNa poË·tku byla re·ln· vÏc a re·ln·
vÏc byla u Boha a tou realitou byl B˘h.ì
Kdyû v·m éidÈ hovo¯Ì slova, znamen· to,
ûe v·m d·vajÌ re·lnÈ vÏci, kterÈ v·s obohacujÌ.
ÑHovo¯itì se ¯ekne v hebrejötinÏ lesapper.
Je odvozeno od ko¯ene sapper, coû je ÑsafÌrì.
Kdyû éidÈ hovo¯Ì, znamen· to, ûe v·m d·vajÌ
drahokamy.
JinÈ slovo pro Ñmluvitì je leomer, kterÈ
znamen· doslova Ñvyzdvihnout na nejvyööÌ
vÏtevì.
B˘h skrze proroky nejen promlouval, ale
d·val jim skuteËnÈ poklady, kterÈ slova pouze naznaËovala. PÌöeme naöe zpravodaje
a knihy s t˝mû z·mÏrem.
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Turecko

DĚDICTVÍ KRUTOSTI
Během noci na 24. dubna 1915 zatkly turecké úřady v Konstantinopoli
více jak 200 představitelů arménské komunity. V následujících dnech
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byly zadrženy stovky dalších Arménů, kteří byli odesláni do tureckého
vnitrozemí, kde byli hromadně popravováni. Během následujících tří
let, kdy svět zaměstnávala první světová válka, byli arménští obyvatelé
(převážně křesanského vyznání) na
rozkaz turecké vlády násilím deportováni, byl jim konfiskován majetek,
byli masakrováni, unášeni, mučeni
a vystaveni hladovění. Po několika
letech, kdy násilí vůči Arménům polevilo, došlo v letech 1920 – 1923
k dalším masakrům a útokům. Podle odhadů z celkového počtu dvou
milionů Arménů, žijících v Osmanské
říši zahynulo při pogromech Turků,
kteří se snažili Arménce zprovodit
ze světa, na jeden a půl milionu
arménského obyvatelstva. Ve dvacátém století, které bylo poznamenáno řadou genocid, byla genocida
Arménů právě tou první.
Tento týden obdržel Hlas mučedníků e-mail od pravnuka Samuele
Manougiana, který působil jako
evangelický farář ve vesnici Charpert, a byl v roce 1915 mezi prvními
„zmizelými“. Jeho pravnuk přiznává: „Je to pro mne i ostatní Arménce po celém světě, velmi těžké odpustit Turkům (jako Kristus odpustil
hříchy nám), protože oni popírají, že
by odpuštění potřebovali.“ Pak vyjadřuje prosbu, aby na ně ostatní křesané pamatovali ve svých modlitbách.
– Hlas mučedníků, Kanada, 30. dubna 2003
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NAPLNÃNÕ SMÃL… NADÃJE

Jiû d¯Ìve jsem v·m vypr·vÏl o naöÌ mision·¯skÈ pr·ci mezi éidy v severov˝chodnÌ Indii,
severnÌ BarmÏ a jiûnÌ »ÌnÏ. V tomto takzvanÈm ÑZlatÈm troj˙helnÌkuì, svÏtovÈm centru
paöov·nÌ drog a v˝skytu nemoci AIDS byly
objeveny zbytky ûidovstvÌ.
V osmÈm a sedmÈm stoletÌ p¯ed Kristem
bylo 12 Izraelsk˝ch kmen˘ vËetnÏ judsk˝ch
obyvatel deportov·no do As˝rie a Babylonu.
Pouze dva z nich se nakonec vr·tily do svÈ
zemÏ. OstatnÌ jsou historiky naz˝v·ny jako
ÑztracenÈ kmenyì. Musely uprchnout z otroctvÌ a smÌsit se s okolnÌ populacÌ.
Izrael nynÌ uzn·v· obyvatele ÑZlatÈho troj˙helnÌkuì jako potomky kmene Manases.
Naöe organizace prov·dÌ v tomto regionu
misijnÌ pr·ci ñ svobodnÏ v Indii a tajnÏ v dikt·torskÈ BarmÏ a rudÈ »ÌnÏ.
K tomu, co jsme v minulosti o tÈto Ëinnosti
publikovali, m˘ûeme jeötÏ p¯idat n·sledujÌcÌ
informace:
P¯ed sto pades·ti lety publikoval James
Finn, britsk˝ konzul v JeruzalÈmÏ a vedoucÌ
BritskÈ k¯esùanskÈ misie éid˘m, knihu s n·zvem éidÈ v »ÌnÏ, kter· je zaloûena na zpr·v·ch italsk˝ch katolick˝ch knÏûÌ z 16. stoletÌ,
kte¯Ì jako prvnÌ objevili éidy a jejich synagogy v mÏstÏ Kaifeng v ËÌnskÈ provincii J¸n-nan,
a na dalöÌch informacÌch. James Finn v knize
vyj·d¯il dosti smÏlou nadÏji, ûe tito ËÌnötÌ éidÈ
by mohli b˝t p¯ivedeni ke Kristu a st·t se
BoûÌm vyvolen˝m n·strojem na p¯ivedenÌ
sv˝ch pohansk˝ch spoluobyvatel ke k¯Ìûi. Napsal: ÑCÌrkev BoûÌ m˘ûe mÌt z tÏchto ËÌnsk˝ch
éid˘, kte¯Ì rozsÈvajÌ pozn·nÌ mezi pohany,
jeötÏ velk˝ uûitek.ì

Uzbekist·n

PROTESTNÍ DOPISY
B R Á N Í U Z AV Ř E N Í S B O R U

ODPOVÕD¡ME NA DOPIS STAR› 150 LET

Po mnoha ˙silÌch kontaktovat éidy v Kaifengu (˙¯ady zakazovaly jakÈkoli kontakty
»ÌÚan˘ s cizinci), zÌskal James Finn tajn˝mi
cestami dopis od v˘dce tÏchto éid˘, kter˝ se
jmenoval Chao.
V dopise se uv·dÌ, ûe jejich synagoga pust-

Jistý uzbecký prokurátor prohlásil,
že nemůže bránit neregistrovanému baptistickému sboru a jeho kazeteli, aby se společně shromažïovali vzhledem k záplavě protestních
dopisů, které dostává z celého svě-
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ne. ÑNaöe n·boûenstvÌ bylo nedokonale p¯ed·v·no. AËkoli kanonickÈ texty dosud existujÌ, nenÌ zde nikdo, kdo by rozumÏl alespoÚ
jednomu hebrejskÈmu slovu. Pouze jedna
sedmdes·tilet· ûena si pamatuje z·kladnÌ
principy ûidovskÈ vÌry.
Dnem i nocÌ se slzami v oËÌch a s obÏtov·nÌm kadidla, prosÌme, aby naöe n·boûenstvÌ
znovu rozkvetlo. ProûÌv·me hlubok˝ z·rmutek. V naöem chr·mÏ jiû nejsou knÏûÌ. Kaûd˝
den vz˝v·me svatÈ JmÈno. Velice touûÌme, aby
sem mohl nÏkdo zasvÏcen˝ p¯ijÌt.ì
Finn obdrûel tuto odpovÏÔ v roce 1850,
tedy po pÏtadvacetiletÈm ˙silÌ nav·zat kontakt s ËÌnsk˝mi éidy. (Tehdy jeötÏ nebyly ani
parnÌky, ani plavebnÌ kan·ly, ani telefony
a faxy a komunikovat s cizincem bylo pro »ÌÚana velmi nebezpeËnÈ.)
Univerz·lnÌ cÌrkvi trvalo dalöÌch 150 let,
neû dok·zala odpovÏdÏt na tento dopis, psan˝ se slzami v oËÌch. Naöe misie je souË·stÌ
tÈto odpovÏdi.
éidovötÌ »ÌÚanÈ (spoleËnÏ s dalöÌmi) obdrûeli od n·s kompletnÌ n·boûenstvÌ, kterÈ B˘h
dal éid˘m, a to vËetnÏ tÈ Ë·sti, kter· se t˝k·
Mesi·öe JeûÌöe. MnozÌ toto poselstvÌ p¯ijali,
mezi nimi i asiatötÌ éidÈ z Barmy a severov˝chodnÌ Indie.
V Rusku zase p¯iv·dÌ ke Kristu tisÌce éid˘
n·ö spolupracovnÌk bratr Berins. Dnes se pro
Krista ve¯ejnÏ rozhodujÌ celÈ z·stupy éid˘,
jak tomu nebylo od dob apoötol˘. Vaöe dary
jsou rovnÏû pouûÌv·ny na obstar·v·nÌ zvl·ötnÌ
literatury v ruötinÏ pro tyto ûidovskÈ proselyty. Je mezi nimi i kniha ÑKristus na ûidovskÈ cestÏì. Naöe literatura pom·h· p¯ekonat
sedmdes·tiletÈ obdobÌ ateistickÈho vym˝v·nÌ
mozk˘.
PodÌlÌte se spoleËnÏ s n·mi na tÈto historickÈ ud·losti naplnÏnÌ BoûÌho zaslÌbenÌ, ûe n·vrat éid˘ bude znamenat vzk¯ÌöenÌ z mrtv˝ch
(ÿÌman˘m 11,15).

ta. Státní zástupce Šurali Ašurov
prohlásil: „Nepřetržitě dostávám protestní dopisy z různých částí světa… Mám již jejich čtení po krk.“
V důsledku zasílání těchto dopisů
byla do Taškentu vyslána zvláštní
komise, aby tyto stížnosti prošetřila.
Během února si prokurátor Ašurov
třikrát předvolal baptistického kazatele Vladimíra Chanjukova, aby se
ho vyptal na podrobnosti o jeho
sboru a vyhrožoval mu zavřením
kongregace, pokud bude nadále odmítat úřední registraci. Avšak v důsledku protestních dopisů a petic
prokurátor od dalších akcí upustil.
Tento a podobné příběhy ukazují,
že protestní dopisy mohou na úřady
účinně zapůsobit. Děkujeme proto
všem, kteří tímto způsobem nepřetržitě podporují utlačované křesany
v nejrůznějších částech světa. Pokračujme také v modlitbách za uzbecké křesany, kteří zakoušejí útlak
úřadů.
– Hlas mučedníků, Kanada,
30. dubna 2003
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Malajsie

D VA N Á C T
K Ř E S ŤA N S K Ý C H K N I H N A
INDEXU
Začátkem dubna vydalo malajské
ministerstvo vnitra seznam 35 zakázaných knih, které podle něj poškozují veřejný klid a pořádek. Dvanáct z těchto knih jsou křesanské
publikace, které jsou až na jednu
napsány v národním malajském jazyce bahasa. Dvanáctá kniha je překlad Bible do jazyka iban, kterým
hovoří lidé malajského etnika Sarawak. Tato kniha je v Malajsii volně
dostupná již pět let.
V úředním prohlášení ministerstva
se praví, že „tisk, dovoz, kopírování,
distribuce i vlastnění těchto knih jsou
v Malajsii zakázány“. Za přestoupení tohoto zákazu je uvedena sazba

PÿEJÕT OD SLOV K RE¡LN›M VÃCEM

Kdyû ËlovÏk jde za davar, tedy za pouh˝ shluk
pÌsmen k Ñre·ln˝m vÏcemì, m˘ûe pro Boha
3

vykonat velkÈ vÏci nebo zase vÏc malou, ale
velikÈ hodnoty. (K Ëemu by bylo ohromnÈ
ucho, kdyû by jeho vnit¯nÌ org·ny nefungovaly spr·vnÏ?) M·te-li Ñtakovou re·lnou vÏcì,
pak B˘h ûije ve v·s. Potom vaöe mal· perla
odr·ûÌ t¯pyt vöech ostatnÌch perel. Potom v·ö
ûivot odr·ûÌ n·dheru vöech svat˝ch vöech dob,
protoûe jste skuteËnou Ë·stÌ tÈhoû tÏla Kristova. Ti, kte¯Ì v·s vidÌ, zahlÈdnou z·blesk
onoho Slova, kterÈ je B˘h, namÌsto poslouch·nÌ pouh˝ch ˙navn˝ch n·boûensk˝ch fr·zÌ.
Bratr Wy-Foo byl povÏöen hlavou dol˘ kv˘li svÈ pr·ci v BarmÏ a jiûnÌ »ÌnÏ. JinÌ jsou
vl·Ëeni k soud˘m, protoûe p¯in·öejÌ pozn·nÌ
o Bohu éid˘m (a samoz¯ejmÏ vöem ostatnÌm)
v jiûnÌ »ÌnÏ a dalöÌ jsou za tuto Ëinnost zat˝k·ni.
Takto B˘h naplÚuje jejich prost¯ednictvÌm
(a takÈ vaöÌm, kdyû je podporujete) onu 150
let starou zoufalou modlitbu ËÌnsk˝ch éid˘.

až do tří let odnětí svobody a pokuta
v přepočtu až do výše 150 000 Kč.
Podle tohoto zákona se budou křesané mluvící jazykem iban dopouštět trestného činu, když budou vlastnit Bibli ve své mateřštině.
Zakázané knihy včetně překladů
publikací J. I. Packera, Johna R. W.
Stotta a dalších však nejsou zakázány v původních anglických vydáních. Proto je tento zákaz současně
diskriminací těch malajských křesanů, kteří nehovoří anglicky. Mezi
ostatními zakázanými je rovněž několik islámských titulů.
V tiskovém prohlášení z 11. dubna vydaném opoziční Demokratickou stranou, se praví, že tento zákaz „zasahuje do práv ibanského
obyvatelstva praktikovat své náboženství“ a apeluje na vládu, aby tento
zákaz „okamžitě stáhla“. Většina
ibanského etnika jsou křesané. Federální ústava Malajsie zaručuje
každému právo praktikovat své
vlastní náboženství.
Modlete se za tyto malajské křesany a za stažení uvedeného zákazu, který navíc neodpovídá ústavě
této země.
– Barnabas Fund, Velká Británie,
16. dubna 2003
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VOL¡NÕ Z NEBE

Po dvacet let jsme provozovali Ëinnost, kter·
spoËÌvala ve shazov·nÌ sp·sonosnÈ zvÏsti
evangelia z nebe. Po d˘kladn˝ch studiÌch
a konzultacÌch jsme vypouötÏli balÛny, kterÈ
nesly d˘leûitÈ biblickÈ veröe v p¯Ìsluön˝ch
jazycÌch n·rod˘, uja¯men˝ch totalitnÌm reûimem.
P¯ed lety jsme takto vypouötÏli balÛny z Jugosl·vie do tvrdÏ komunistickÈ Alb·nie. TamnÌ komunistÈ nÏkterÈ z tÏchto balÛn˘ umÌstili
do Muzea ateizmu, aby na nich demonstrovali ÑvÏrolomnÈ metody imperialistickÈ agreseì.
V souËasnosti vypouötÌme takovÈ balÛny
z nejmenovan˝ch mÌst do SevernÌ Koreje. Asi
dvacet tisÌc jich do tÈto zemÏ dorazilo velmi
kr·tce p¯ed smrtÌ dikt·tora Kim Ir-sena. JistÏ tento smÏl˝ kousek p¯it·hl i jeho pozornost. Kim Ir-sen mÏl na svÏdomÌ uvÏznÏnÌ
a smrt mnoha nevinn˝ch a rovnÏû zniËenÌ
vöech tamnÌch kostel˘ a modliteben.
P¯ed svou smrtÌ si moûn· p¯eËetl, ûe B˘h
je p¯ipraven mu odpustit. (JeûÌö se modlil za

Vietnam

R O Z S Á H LÝ Z ÁTA H N A
K Ř E S ŤA N Y D O M O R O D Ý C H
KMENŮ
Hlas mučedníků nedávno získal dopis odeslaný 23. října 2002 z Ho Či
Minova města všem vietnamským
protestantským církvím. Tento dopis, který napsal rev. Thai Phuoc
Truong, generální sekretář výkonného výboru Vietnamské evangelikální církve, vyzývá církev ve
Vietnamu k modlitbám za pronásledované věřící z provincie Dak Lak.
V dopisu jsou uvedeny podrobnosti o počtu křesanů v Dak Lak,
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ty, kte¯Ì ho k¯iûovali.) Jestliûe Kim Ir-senovi
n·ö balÛn ñ opat¯en˝ za vaöe p¯ÌspÏvky ñ skuteËnÏ uk·zali, moûn· si vzpomnÏl na to, co se
uËil jako dÌtÏ. Jeho rodiËe totiû byli k¯esùanÈ.
Moûn· v nebi zjistÌme, na mÌstÏ mnoha p¯ekvapenÌ, ûe ho tato slova p¯ivedla ke spasenÌ,
t¯eba v poslednÌch okamûicÌch jeho ûivota.
JedinÈ slovo, jedin· dobr· myölenka, jedin˝
povzdech pok·nÌ jsou povaûov·ny za Ñdavarì ñ re·lnou vÏc.
PodobnÈ akce jsme prov·dÏli rovnÏû v JihoafrickÈ republice, kde jsme vyhazovali nad
mÏstem Soweto trakt·ty s poselstvÌm o BoûÌm
pokoji, p¯evyöujÌcÌm naöe lidskÈ myölenÌ (Filipsk˝m 4,7). V tÈto oblasti totiû zu¯ily rasovÈ a n·boûenskÈ nepokoje.
Podobn· dobrodruûstvÌ jsme prov·dÏli po
lÈta. N·ö americk˝ ¯editel Tom White byl na
KubÏ odsouzen na 24 let do vÏzenÌ za vyhazov·nÌ evangeliÌ z letadla nad tÌmto ostrovem.
Jeho vzduönou misi vöak ukonËila z·vada letadla a tak musel spoleËnÏ s pilotem, bratrem
Baileym, nouzovÏ p¯ist·t na kub·nskÈm ˙zemÌ. NaötÏstÌ byli oba po roce a p˘l propuötÏni
na svobodu a mohli se vr·tit dom˘.

jak je uvádí poslední sčítání lidu
z 1. října 2002. V provincii žije celkem 135 792 křesanů z kmene Raday, kteří vytvářejí celkem 412 sborových společenství. Při nejsilnějším
zátahu vůči křesanům domorodého kmenu Raday, uzavřely vietnamské úřady většinu z těchto církví
a ponechaly z nich otevřených jen
56.
Dopis rovněž informuje, že Vietnamská evangelikální církev zaslala 23. října úřadu pro náboženské
záležitosti a ministerskému předsedovi protestní petici proti krutému
pronásledování. Výsledkem této stížnosti byla další perzekuce a uzavření
dalších sborů. Pastoři těchto církví
jsou všelijak pronásledováni, někteří byli zatčeni, jiným byl zkonfiskován a vyvlastněn majetek.
Podle posledních zpráv bylo osm
pastorů z kmene Raday zatčeno
a sedm se pohřešuje. Navíc není
zatím známky, že by měla tato perzekuce vietnamských křesanů
v nejbližší budoucnosti nějak polevovat.

NÃKTEÿÕ VIDÃLI JEéÕäE TÃLESN›M
ZRAKEM
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Ti, kte¯Ì znajÌ pouze JeûÌöova slova, by byli
sotva hotovi pro nÏho zem¯Ìt. Tato milost je
p¯ipravena pro ty, kte¯Ì znajÌ jeho realitu,
davar v tom nejvyööÌm smyslu. A obËas se
skuteËnÏ stalo, ûe se jim JeûÌö viditelnÏ zjevil.
Naöe misie je aktivnÌ v P·kist·nu, kde jsou
k¯esùanÈ odsuzov·ni k smrti na z·kladÏ faleön˝ch obvinÏnÌ podle z·kona o rouh·nÌ se
proroku Mohamedovi. Za tÏmito ud·nÌmi je
Ëasto konkurenËnÌ û·rlivost. MuslimovÈ povaûujÌ totiû jakÈkoli kritickÈ slovo o kor·nu
Ëi Mohamedovi za rouh·nÌ. Naöe kanadsk·
kancel·¯ obdrûela n·sledujÌcÌ dopis od k¯esùana jmÈnem Gul Masih. Z nÏho cituji n·sledujÌcÌ:
ÑZe vöeho nejd¯Ìve v·m dÏkuji za povzbuzenÌ. M˘j P·n p¯iöel za mnou do cely jiû dvakr·t. Jednoho dne jsem sedÏl v cele a v n·valu

BangladÈö

K Ř E S ŤA N U B O D Á N
K SMRTI
Křesanský evangelista Hridoy Roy
se stal první bangladéšským mučedníkem moderní doby,. Přišel
o život při útoku minimálně sedmi
muslimských extrémistů, ozbrojenými noži.
24. dubna krátce po půlnoci se
vracel Roy domů poté, co na jednom shromáždění promítal filmové
zpracování Lukášova evangelia.
Hridoy Roy byl bangladéšským
evangelistou, který pravidelně používal při zvěstování evangelia film
o Ježíšově životě. Předpokládá se,
že se stal prvním mučedníkem
v bangladéšské moderní historii.
A pokud nikoli, mají tamní věřící po-
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ho¯kosti a beznadÏje jsem p¯em˝ölel o nespravedlnosti, kterÈ jsem se stal obÏtÌ. N·hle byla
cela naplnÏna svÏtlem a j· se zaËal t¯·st. VidÏl jsem svÈho P·na. O Ëty¯i dny pozdÏji p¯iöel ke mnÏ JeûÌö znovu a zastÌnil mÏ svou p¯ÌtomnostÌ. VidÏl jsem jak na mÏ vkl·d· ruce
a ûehn· mi.
Od tÈ doby jsem öùastn˝ a pokojn˝. M˘j
P·n je se mnou ve vÏzenÌ. Neopustil mÏ a nenechal samotnÈho.ì

cit, že určitě není mučedníkem posledním. Bangladéšští křesané jsou
touto událostí silně otřeseni, naříkají
nad svým mrtvým a obávají se dalších útoků.
Podle islámského zákona šaríja
se hodnotí konverze od muslimské
víry na víru jinou jako urážka islámu, kterou je nutné potrestat smrtí.
Je to mezi muslimy hluboce zakořeněná tradice a ti, kteří se takové
konverze odváží, pokud nejsou rovnou zabiti, musí počítat s tím, že
budou biti, přijdou o své vlastnictví
a budou vyloučeni ze svých rodin
a komunit. Toto je základní příčina
antipatie, kterou chová většina muslimů vůči těm, kteří opustí jejich tradiční náboženství. A je to i vysvětlení,
proč jsou muslimové ochotní zavádět tak tvrdé podmínky, aby jimi zajistili, že se nikdo neodváží jejich
komunitu narušovat.
Modlete se za útěchu pro pozůstalé zavražděného bangladéšského křesana i za všechny, kteří jsou
v této zemi v podobném ohrožení,
a také za muslimy, aby změnili svůj
pohled na islámský zákon o proselytismu.
– Barnabas Fund, Velká Británie,
8. května 2003
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B¡SE“ UVÃZNÃN… »ÕNSK… DÕVKY

»ÌnskÈ cÌrkevnÌ st¯edisko pro v˝zkum uve¯ejnilo v Hongkongu n·sledujÌcÌ b·seÚ:
Tich· podzimnÌ noc. Jsem
uvÏznÏna v tÏsnÈ cele.
ChladnÈ svÏtlo ub˝vajÌcÌho mÏsÌce
a hvÏzd pronik· oknem.
ProË se mnou, obyËejnou dÌvkou,
zach·zejÌ jako s vÏznÏm?
Jen proto, ûe jsem k¯esùanka.
Pouta mi nedovolujÌ usnout,
zmÌtajÌ se mnou n·valy sebelÌtosti.
Ale pak p¯ede mnou vyvst·v·
Spasitel visÌcÌ na k¯Ìûi.
On bez h¯Ìchu, mÏl ˙dÏl mezi zloËinci.
To nepatrnÈ poko¯enÌ, kterÈ je m˝m
˙dÏlem,
nestojÌ ani za zmÌnku.

Kolumbie

Na to poko¯enÌ, kterÈ proûÌv·me my na
svobodÏ, bychom mÏli pohlÌûet podobnÏ, ûe
totiû nestojÌ ani za zmÌnku.
Tato b·seÚ vytryskla z nev˝slovnÈho utrpenÌ, kterÈ nespoËÌvalo jen v muËenÌ a vÏznÏnÌ, ale takÈ ve velikÈm hladu.
Podle utajovan˝ch zpr·v »ÌnskÈ akademie
pro spoleËenskÈ vÏdy z roku 1989, kterÈ byly
nynÌ zve¯ejnÏny na Z·padÏ, zem¯elo v öedes·t˝ch letech v »ÌnÏ hladem bÏhem pouh˝ch
t¯Ì let na 30 milion˘ lidÌ. V tÈto dobÏ bylo pops·no na 63 p¯Ìpad˘ kanibalismu.
TisÌce k¯esùansk˝ch p¯edstavitel˘ se v »ÌnÏ
odmÌtlo p¯idat k ofici·lnÌ cÌrkvi.
NÏkterÈ v˝jimeËnÈ duöe vidÏly JeûÌöe tÏlesn˝m zrakem, jinÌ zrakem duchovnÌm. Kaûd˝

T Ř I M R T V Í A D VA
ZRANĚNÍ PŘI
V E L K O PÁT E Č N Í M
PROCESÍ
Katoličtí věřící v malém kolumbijském městečku Delores (asi 200 km
od hlavního města Bogotá) kráčeli
jako každoročně svým městem na
Velký pátek v procesí. Náhle bez
varování začalo do těchto pokojných
věřících střílet asi patnáct ozbrojených příslušníků Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (ROSK). Jeden
voják, dva civilisté a čtrnáctiletý chla-
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vÌ, ûe 2◊2 = 4, aniû by si to musel nejd¯Ìve
p¯edstavit. PodobnÏ i ti, kte¯Ì jdou za rouöku pouh˝ch slov, vidÌ z·¯ JeûÌöovy sl·vy.
DÏkujeme v·m vöem za l·sku, kterou projevujete pron·sledovan˝m k¯esùan˘m. Nechù
vöichni postoupÌme od pozn·nÌ BoûÌch slov
k nadp¯irozenÈmu pozn·nÌ a zasvÏcenÌ se BoûÌ
realitÏ.
V Kristu V·ö

pec byli na místě mrtvi, dvě další
děti byly zraněny.
Před zahájením svatého týdne slíbily kolumbijské ozbrojené složky,
že budou během svátků křesany
chránit. Ozbrojené konvoje hlídkovaly v zemi podél hlavních silnic.
Marxistické guerilly zjevně viděly
v tomto vládním prohlášení výzvu,
že během slavení svátků se nebude
obyvatelstvo obávat jejich útoků
a jejich případný útok přispěje k podkopání autority policie a prezidenta
Alvara Uribeho. Prezident Uribe byl
zvolen na základě svých slibů, že
bude zastáncem tvrdé linie vůči teroristům v zemi.
Marxistické guerilly ROSK nejsou
přátelské k žádné křesanské denominaci v zemi. Podle vládních statistik zavraždili tito povstalci za uplynulé čtyři roky více jak čtyřicet kněží
a pastorů. Glenn Penner z kanadské
kanceláře Hlasu mučedníků k tomuto poslednímu útoku poznamenává: „Je to nepopsatelné zlo, že
během pokojného procesí usilují ozbrojení lupiči, aby povraždili co nejvíce těch, kteří si chtěli pouze připomenout smrt svého Spasitele. Nyní
musíme pamatovat ve svých modlitbách na pozůstalé i na všechny
ohrožené kolumbijské křesany. Musíme znásobit své úsilí, abychom
pro Krista získali ty, kteří páchají takové krutosti. Ježíš je přátelský
i k teroristům, a to i když ho odmítají. Jsou naplněni nenávistí, ale Ježíš
je přesto miluje a zemřel i za ně.
A právě také na tyto skutečnosti
během Velikonoc pamatujeme a
chceme to těmto lidem i v budoucnosti připomínat.“
Prosíme modlete se za kolumbijské křesany, aby byli uchráněni
dalších vražedných útoků. Pamatujte na rodiny, které byly tak krutě
připraveny o své drahé.
– Hlas mučedníků, Kanada,
20. dubna 2003

[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 z·¯Ì 1994.]
pokračování z 1. str. obálky

do arm·dy a dostali se na v˝chod. To, co tam vidÏli
a Ë·steËnÏ sami proûili, zlomilo jejich trpÏlivost.
Rozhodli se navrhnout let·ky, aby sezn·mili obyvatelstvo se zloËiny reûimu. Ve sv˝ch bytech rozmnoûovali texty, rozesÌlali je zn·m˝m, vhazovali je do
schr·nek, pokl·dali je na n·draûÌch a v telefonnÌch
budk·ch.
Doûadovali se navr·cenÌ Ñsvobody a ctiì, pran˝¯ovali nacion·lnÌ socialismus jako Ñbezboûn˝, Ô·belsk˝ a omezen˝ì. CelÈ politickÈ vedenÌ poz˘st·v·
z ÑnesvÏdomit˝ch vyko¯isùovatel˘ a vrahoun˘ì. Byli
p¯esvÏdËeni o tom, ûe k¯esùanstvÌ a nacismus jsou nesluËitelnÈ. Tv·¯Ì v tv·¯ protik¯esùanskÈmu charakteru st·tu, byli tito mladÌ, jeötÏ ne plnÏ zralÌ lidÈ odhodl·ni vzÌt na sebe riziko velezrady.
Po por·ûce u Stalingradu nastartovali tito studenti jeötÏ nebezpeËnÏjöÌ akci. Pod pl·ötÌkem noci psali
tÈrovou barvou na ve¯ejnÈ budovy protihitlerovsk·
hesla. P¯ÌötÌ den r·no se tam skvÏly metr vysokÈ n·pisy ÑPryË s Hitleremì, ÑHitler = masov˝ vrahì
a ÑSvobodaì.
Kdyû sourozenci Schollovi chtÏli bÏhem p¯edn·öek vyloûit na universitÏ let·ky, zpozoroval je domovnÌk, kter˝ je pomocÌ nÏkolika student˘ zajal.
/KRVAV› SOUDCE/
Proces pro velezradu se konal p¯ed lidov˝m soudnÌm dvorem. Krvav˝ nacistick˝ soudce Roland Freis-
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Bh˙t·n/Nep·l

ler cestoval zvl·öù do Mnichova, aby procesy vedl.
Kdo nÏkdy vidÏl dokument·rnÌ snÌmky o zp˘sobu
Freislerova zased·nÌ, ten tuöÌ, jakÈmu poniûov·nÌ,
nad·vk·m a v˝smÏchu byli obûalovanÌ vystaveni. Divok˝m gestikulov·nÌm, k¯ikem a ¯·dÏnÌm se pokouöel tyto mladÈ lidi zastraöit. Vöichni vÏdÏli, ûe m· moc
nad ûivotem i smrtÌ ñ a on tuto svoji moc pouûil.
Ortel mohl znÌt jen stÏtÌ. Dne 22. ˙nora 1943 byli
Sofie a Hans Schollovi, jako i jejich p¯Ìtel Christoph
Probst popraveni. V dalöÌm procesu byl k smrti odsouzen Willi Graf, a zavraûdÏn byl v ¯Ìjnu 1943.
/SMRT MLAD›CH LIDÕ/
Ñée, Sofie, JeûÌöì ¯ekla matka Sofii p¯ed popravou a Sofie odpovÏdÏla: ÑAno, a ty takÈ.ì Person·l
byl hluboce dojat v·ûnostÌ a mÌrnostÌ tÏch t¯Ì ñ tv·¯Ì
v tv·¯ smrti. Teprve p¯ed ned·vnem tyto v˝povÏdi
svÏdk˘ zp˘sobily, ûe mnichovsk˝ arcibiskup Friedrich Wetter, uËinil ve svÈm k·z·nÌ pozn·mku, ûe B˘h
ty t¯i prov·zel a posiloval.
Winston Churchill kdysi prohl·sil: ÑV NÏmecku
ûila opozice, kter· pat¯Ì k tomu nejuölechtilejöÌmu
a nejvÏtöÌmu, co dÏjiny vöech n·rod˘ p¯inesly. Tito
lidÈ bojovali bez pomoci zevnit¯ i zvenku ñ hn·ni jedinÏ neklidem svÏdomÌ.ì

Z P R ÁV Y O D
B H Ú TÁ N S K Ý C H
K Ř E S ŤA N Ů
Hlas mučedníků nedávno obdržel dopis od odvážných bhútánských věřících, kteří věrně slouží
v přísně hinduistických oblastech. Z dopisu vyjímáme:
Velice se omlouvám, že jsem
o sobě nedal tak dlouho vědět. Nemohl jsem vám napsat, protože jsem
cestoval k bhútánským hranicím, a to
do následujících vesnic…. Tam jsem
kázal vánoční poselství. Chvála
Pánu! Pak jsem se tam pět dní modlil
a postil; prosil jsem také za vás
z Hlasu mučedníků a prožívali jsme
s bhútánskými věřícími velmi krásné chvíle společenství s naším společným Pánem. Tato oblast je silně
hinduistická a letos zde byla také
velmi tuhá zima.
Právě dnes odjíždím z Bhútánu.
Budete velmi laskaví, když se budete modlit za mé bezpečí na cestách.
Musím se dostat do Nepálu, budeme tam pořádat celonoční modlitební setkání v utečeneckém táboře
s křesany, kteří uprchli z Bhútánu.
Snažím se spolu s několika dalšími
bratry v těchto táborech sloužit. Naší
touhou je, aby tito utečenci přijali
Krista.
Prosím, modlete se za mne a náš
lid. Bůh mi svěřil těžké břemeno
evangelizace v našem národě. Také
chceme vytvořit křesanské modlitební centrum. Již jsme k tomuto
účelu pronajali čtyři místnosti. Máte-li nějakou modlitební žádost, budeme rádi, když budeme moci
s vámi společně zápasit na modlitbách.
Nakonec vám všem přejeme požehnaný Nový rok, Boží pokoj a požehnání. Díky Vám všem za vaši
pomoc.
V Kristu Váš bratr X.
(Tento bratr patří do skupiny věří-

Hans a Sofie Schollovi spoleËnÏ s Christophem
Probstem v roce 1942.

Ir·n
INSPIRUJÕCÕ SVÃDECTVÕ PODZEMNÕHO
KÿESçANA

V roce 1979 se nad naöÌ zemÌ rozhostila temnota. Ajatol·h ChomejnÌ ustanovil isl·msk˝
st·t a dal zav¯Ìt vöechny kostely. Dokonce
i Biblick· spoleËnost byla zav¯ena. ÿada de8

nominaËnÌch p¯edstavitel˘ a misijnÌch pracovnÌk˘ uprchla ze zemÏ.
Byli jsme v souladu s isl·mem vyuËov·ni, ûe
nenÌ odpuötÏnÌ h¯Ìch˘, a pouze v nebi jsou v·hy, podle kter˝ch budou v·ûeny naöe dobrÈ
skutky proti naöim skutk˘m zl˝m. Jestliûe ty
öpatnÈ p¯ev·ûÌ dobrÈ, bude s n·mi zle, p˘jdeme
do pekla. VÏtöina muslim˘ ûije v pochybnostech, jak to s nimi na tÏchto vah·ch dopadne.
DÏkuji Bohu, ûe jsem p¯iöel k pozn·nÌ pravdy a moje h¯Ìchy byly jednou provûdy usmÌ¯eny, ûe jsem byl od sv˝ch zl˝ch skutk˘ obmyt krvÌ Kristovou. Bylo to jako by z mÈho
h¯betu spadl ohromn˝ balvan. Jsem vÏ¯ÌcÌm
k¯esùanem jiû 25 let.
Asi p¯ed osmi lety jsem zaËal dost·vat od
Hlasu muËednÌk˘ k¯esùanskou literaturu,
Bible, trakt·ty a videokazety v naöem n·rodnÌm jazyce farsi. Byli jsme s mojÌ ûenou velmi
r·di. Ihned jsme zaËali obch·zet svÈ p¯ÌbuznÈ
a sdÌleli se s nimi o tento duchovnÌ Ñpokrmì.
MnozÌ z naöich p¯Ìbuzn˝ch p¯ijali Krista.
NynÌ jsme tuto pr·ci jeötÏ rozöÌ¯ili a Ëasto
zveme druhÈ k n·m dom˘. Moje ûena pilnÏ
p¯ipravuje v naöÌ malÈ kuchyÚce Ëaj, sendviËe, z·kusky a dalöÌ obËerstvenÌ pro n·vötÏvnÌky. Hovo¯Ìme jednoduöe s druh˝mi o sv˝ch
ûivotech a snaûÌme se jim vyd·vat svÏdectvÌ
o svÈ k¯esùanskÈ vÌ¯e. Naöi hostÈ majÌ obvykle spoustu vöelijak˝ch ot·zek, a my na nÏ
s radostÌ odpovÌd·me. TakÈ jim nabÌzÌme, ûe
se s nimi budeme modlit za jejich r˘znÈ bolesti a tr·penÌ a oni horlivÏ souhlasÌ.
Kdyû se host˘ sejde vÌce neû obvykle, odstavÌme n·bytek, rozprost¯eme na podlaze pokr˝vky a polöt·¯e a sedneme si na nÏ. VÏtöinou
p¯ipravÌme ËerstvÈ ryby s r˝ûÌ a bylinn˝m Ëajem. P¯i jÌdle si Ëteme o JeûÌöovÏ ûivotÏ a sluûbÏ, hlavnÏ z Janova evangelia. V Ir·nu slavÌme persk˝ Nov˝ rok, kter˝ zaËÌn· v prvnÌ
jarnÌ den. Naöe slavnosti trvajÌ po dva t˝dny.
Jak· n·dhern· p¯Ìleûitost! Na st˘l poloûÌme
sedm novoroËnÌch symbol˘ ñ pöenici, minci
a dalöÌ, a takÈ zlatou rybku v malÈm akv·riu.
Pak Ëteme JeûÌöova podobenstvÌ a p¯ÌbÏhy
o jeho z·zracÌch, ve kter˝ch se tyto symboly
objevujÌ.

cích, kteří byli ještě nedávno vězněni a po řadu dní drženi v okovech.
Jeden z těchto věřících dokonce ve
vězení zemřel. Ostatní pokračují ve
svém evangelizačním úsilí.
– Hlas mučedníků, USA, duben 2003
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Izrael

P R O N Á S L E D O VÁ N Í
V PALESTINĚ
Palestinský křesan Rašíd Hussein
zvedl pravou ruku k obočí, aby si
zastínil oči před ostrým odpoledním
sluncem. Hleděl k horizontu, kde
byl zaujat obrysem minaretu tyčícího se nad muslimskou vesnicí.
V srdci ucítil velkou bolest, když se
naplno ozvala jeho touha setkat se
znovu se svou rodinou. Ale Rašíd
věděl, že vrátit se domů na Západní
břeh by pro něho znamenalo jistou
smrt.
Rašíd přijal Krista zhruba před třemi lety, krátce předtím než začala
druhá intifáda (povstání Palestinců
proti Izraeli). Rašíd prohlásil, že
v době své konverze byl duchovně
hladovějícím člověkem, který ve víře
v Krista konečně nalezl potravu pro
svou duši.
Když se rozkřiklo, že Rašíd opustil islámskou víru, zavolaly si ho palestinské úřady k výslechu. Vyšetřovatelé ho tloukli a políčkovali. Jeho
úřední spis, který si o něm vedli,
měl v záhlaví nadpis: „Obžaloba proti
křesanu Rašídovi.“ Při výslechu mu
také sdělili, že z jeho konverze chtějí
udělat exemplární případ.
Jakmile byl propuštěn z výslechu
a vrátil se domů, vtrhli do jeho domu
palestinští policisté v civilu a žádali
od něho, aby s nimi šel opět k výslechu. Rašíd však utekl zadními
dveřmi a ukryl se v nedalekém olivovém háji. Věděl, že jakmile se
vrátí domů, bude palestinskou tajnou policií znovu zatčen a bude opět
bit, mučen a možná i zabit.
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V naöem mÏstÏ je takÈ zvykem chodit
o chladnÏjöÌch veËerech ven. TisÌce Ir·nc˘
pak chodÌ po ulicÌch, sedÌ v parcÌch nebo pijÌ
Ëaj u jezÌrek. To je pro mne dalöÌ p¯Ìleûitost
ke zvÏstov·nÌ evangelia. Je to ale souËasnÏ
i znaËnÏ nebezpeËnÈ.
Jednoho dne, kdyû jsem d·val Janovo
evangelium nÏkolika zn·m˝m, vrhli se na mÏ
t¯i policistÈ v civilu a zaËali na mÏ k¯iËet. Je
mi skoro sedmdes·t, ale moje öediny nijak na
policisty nep˘sobily. Srazili mi br˝le na chodnÌk a zaËali mÏ bÌt. Nakonec mÏ zatkli, zkonfiskovali vöechny Bible a tiskoviny a prohledali mi auto.
Byl jsem t¯i dny ve vÏzenÌ. Moji rodinu
o mÈm zatËenÌ neinformovali. Ale JeûÌö o mÏ
vÏdÏl. Nakonec se i moji nejbliûöÌ dovÏdÏli,
co se se mnou stalo. Nemohu zde lÌËit podrobnosti o svÈm propuötÏnÌ, ale dÏkuji Bohu, ûe
skrze tuto zkuöenost posÌlil moji vÌru i v˘li
öÌ¯it d·l evangelium. ÿekl jsem si, ûe kdyû isl·mskou policii a satana tak rozËiluji, musÌm
jeötÏ zv˝öit svou v˝konnost. A proto, kdyû
jsem byl propuötÏn z vÏzenÌ, vzal jsem Janovo evangelium, kterÈ mi jeötÏ zbylo, po¯Ìdil si
jeho fotokopie, vycpal jimi sv˘j vych·zkov˝
pl·öù a pokraËoval v öÌ¯enÌ BoûÌho slova.
NynÌ se snaûÌm cviËit ir·nskÈ konvertity,
jak majÌ druh˝m svÏdËit. To p¯ece od n·s JeûÌö û·d·. Pak se stalo, ûe jeden z naöich pracovnÌk˘ p¯iöel p¯i automobilovÈ nehodÏ o ûivot. MÏli jsme na jeho poh¯bu p¯Ìleûitost
k tichÈmu svÏdectvÌ o Kristu, kdyû jsme jeho
muslimsk˝m p¯Ìbuzn˝m rozdali vhodnÈ evangelizaËnÌ trakt·ty.
VyuûÌv·me jakÈkoli p¯Ìleûitosti a jsme svÏdky, jak mnozÌ p¯ich·zejÌ ke Kristu. JezdÌme
do osmi nejvÏtöÌch Ìr·nsk˝ch mÏst a vidÌme,
jak tam dospÌvajÌcÌ ml·deû, lÈka¯i, uËitelÈ,
podnikatelÈ i ti nejchudöÌ, vyd·vajÌ sv˘j ûivot P·nu JeûÌöi.
Protoûe v naöÌ zemi z˘stala jen hrstka otev¯en˝ch kostel˘ ñ jako kulturnÌ gesto isl·mskÈ vl·dy ñ nemajÌ muslimovÈ û·dnÈ mÌsto,
kde by mohli evangelium zaslechnout. NÏkterÈ z naöich dom·cnostÌ se staly klÌËem k evangelizaci a uËednictvÌ. A tak po dom·cnostech

Po dva roky se Rašíd skrýval
v opuštěném protileteckém bunkru.
Trávil dvanáct hodin denně ve velmi
malém prostoru. K jídlu měl jen minimálně potravy a občas si něco
přivydělal příležitostnou prací, jako
noční hlídač.
Brzy po jeho zmizení navštívili tajní
policisté dům jeho matky a vyptávali
se, kde se Rašíd zdržuje. Dokonce
jí bili a křičeli, že její syn je izraelský
kolaborant. Krátce po tomto incidentu zemřela Rašídova matka na infarkt. Rašíd je přesvědčen, že vinu
na matčině smrti má palestinská policie, jejíž návštěva jí přivodila silný
stres.
Rašídův nejmladší syn se narodil
přesně v den, kdy jeho otec utekl
z domova. I když Rašíd vyznává, že
jsou jeho nejbližší v Božích rukou,
nedokáže se plně zbavit starostí
o své děti, také kvůli tomu, aby nepadli do rukou některé z radikálních
islámských skupin. Jako otec se trápí nad tím, že by mohl za jiných
okolností poskytnout svým dětem
křesanskou výchovu a vyprávět jim
o Kristu.
Rašíd však stojí ve víře pevně
i navzdory těmto velikým těžkostem. Z Písma ví, že Ježíšovi učedníci musejí takovými situacemi procházet a trpět pro svou víru
(Filipským 1,29). „Všechno, co se
mi přihodilo, se stalo kvůli tomu, že
jsem přijal Krista,“ vyznává Rašíd.
I když budu muset za svou víru zaplatit svým životem, budu chválit
Boha až dokonce. Tím, že věřím
v Ježíše se přece nedopouštím žádného zločinu.“
EXODUS
Podle zpráv uprchlo za posledních
dvacet let ze Středního východu na
Západ na dva miliony křesanů. Palestinská křesanská populace se
snížila z původních 15% na 2%, když
palestinské úřady získaly kontrolu
nad Západním břehem a oblastí ko-
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vyuËujeme, promÌt·me film o JeûÌöovÏ ûivotÏ, modlÌme se s druh˝mi a o vöem zpravujeme svÈ p¯edstavitele podzemnÌho spoleËenstvÌ.
Tato pr·ce je nanejv˝ö nebezpeËn· a musÌme
b˝t nep¯etrûitÏ nanejv˝ö obez¯etnÌ.
Je to ˙ûasnÈ, dÌvat se jak muslimsk˝m ûen·m teËou slzy po tv·¯i, kdyû vidÌ ve filmu
o JeûÌöi Krist˘v ûivot, milosrdenstvÌ i uk¯iûov·nÌ. NÏkterÈ dokonce dost·vajÌ takov˝
z·chvat pl·Ëe, ûe opouötÏjÌ ob˝vacÌ pokoj
a utÌkajÌ do naöÌ kuchyÚky. Jsou hladovÈ po
BoûÌm slovu. Jiû jsem jich vidÏl stovky.
NevÌme vöak p¯esnÏ kolik lidÌ p¯ich·zÌ
v naöÌ zemi ke Kristu, protoûe Õr·n se stal isl·msk˝m st·tem jiû v roce 1979. Hovo¯Ì se
vöak o desetitisÌcÌch, kte¯Ì se takto tajnÏ po
domech setk·vajÌ. Naöe svÏdectvÌ druh˝m
p¯in·öÌ ˙ûasnÈ ovoce. Odhaduje se, ûe nynÌ
v Ir·nu ûije vÌce k¯esùan˘ neû kdykoli p¯edtÌm. Chv·la Bohu!
NevÌm jak je tomu na Z·padÏ. Ale jsem
vdÏËn˝ za svobodu, kterou proûÌv·te, ûe se
m˘ûete svobodnÏ sch·zet i svobodnÏ vyd·vat
svÏdectvÌ. ModlÌm se za v·s, abyste i vy svÈ
dom·cnosti mohli pouûÌvat k takovÈmu z·zraËnÈmu Ñrybolovuì. BuÔte odv·ûnÌ a vytrvalÌ! VÏ¯ÌcÌ v Õr·nu se za v·s modlÌ.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, kvÏten 2003

lem Gazy. Více než 1500 křesanských rodin opustilo Betlém. Místo
Kristova narození, kdysi křesanské
město, se stalo tvrzí muslimů.
Jásir Arafat a palestinská samospráva obvinila z tohoto exodu Izrael. Prohlašují, že křesané a další
Palestinci odcházejí kvůli izraelské
okupaci jejich země a násilí, které
na nich Izraelci páchají. Zástupci
Hlasu mučedníků se nedávno setkali s palestinskými křesany, kteří
situaci popisují docela jinak. Prohlašují, že křesané žijící na územích,
které spravují Palestinci jsou často
biti, mučeni, jejich ženy jsou znásilňovány, protože stavějí autoritu
Krista nad autoritu Palestinské samosprávy. Palestinci označují křesany – zejména ty, kteří konvertovali
z muslimské víry – za zrádce muslimské víry a izraelské kolaboranty.
– Hlas mučedníků, USA, květen
2003

n

»Ìna

K Ř E S ŤA N É Č E L Í
NÁBOŽENSKÉ
BYROKRACII
NAN-ŤING, Čína (Compass) – Oficiální svolení (registraci) čínských
úřadů již získalo přibližně 50 000
protestantských sborů a shromažïovacích míst. Opozice, korupce
a byrokratické předpisy však stále
představují překážky, které musí
křesané překonat, pokud touží zlegalizovat místo k pořádání bohoslužeb.
Dopis z nedávné doby z Che-pej
(provincie v severní Číně, která má
obzvláš špatnou pověst co se týče
pronásledování protestantů i katolíků) živě ilustruje existující problémy. Agentura Compass jej obdržela
od místního křesana z okresu Jong-king, přibližně 80 km od Pekingu.
„Jsem věřící z provincie Che-pej.
V naší oblasti se herezím a sektám

Touhu k¯esùan˘ v Õr·nu po slyöenÌ BoûÌho slova
neumenöuje ani pron·sledov·nÌ ze strany isl·mskÈho
revoluËnÌho vedenÌ st·tu.
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Ir·k

obzvláště daří a vláda je nedokáže
udržet pod kontrolou. Nicméně pronásledováni jsme i my, skuteční věřící v Ježíše Krista.
V naší oblasti je mnoho věřících.
Setkáváme se potají a nemáme žádné kontakty s úřady. Boží dílo kázání evangelia se setkává s překážkami, nebo mnoho lidí je polapeno
v sektách. Modlil jsem se k Bohu
s očima plnýma slz a prosil jsem ho,
aby otevřel cestu a v naší oblasti
mohl vzniknout legální křesanský
sbor.
Od počátku roku 2002 navštěvuji
bohoslužby ve sboru (TSPM) ve
městě Lang-fang. Mám to z domova
daleko, lístek na autobus stojí 10
RMB (35 Kč), vydělávám si jen 300
RMB měsíčně (1050 Kč), a tak utrácím více než desetinu mzdy jen za
jízdné do sboru.
Všichni křesané a pastor v Lang-fang o mě mají starost a chtějí mi
pomoci založit oficiální sbor v mém
okrese, který by pastoračně spravovali ze svého mateřského sboru.
Už jsem kvůli tomu byl mnohokrát
na úřadě, napsal jsem mnoho dopisů, ve kterých jsem prosil o svolení
a dokonce mám i místopřísežné prohlášení pastora, že nám bude pastoračně sloužit.
Do dnešního dne jsem byl na úřadě více než dvacetkrát, ale dosud
se nedohodli, jestli nám certifikát
o registraci vydají.
Máme tady v Jong-king více než
50 věřících, kteří jsou připraveni vytvořit sbor. Jmenný seznam jsme
zaslali Okresnímu úřadu pro záležitosti etnických menšin a náboženství
a také Jednotné frontě práce komunistické strany.
Chceme znovu otevřít starou církevní budovu, která zde v Jong-king
již fungovala, ale úřady neodpovídají! A tak jsem věnoval pro potřeby
sborových shromáždění deset místností ze svého domu a dvorek. Založili jsme také malý výbor.
Kázání má na starost pastor

SITUACE KÿESçANŸ

PryË zmizÌ ukrutnÌk, po posmÏvaËi bude
veta, vyhlazeni budou vöichni, kdo jsou
pohotovi k niËemnosti (Izaj·ö 29,20)
Kdyû drûÌte v ruce toto vyd·nÌ, je asi krvav˝ reûim Saddama Huseina jiû minulostÌ. Ir·ck˝ lid je svobodn˝ a m˘ûe politicky sv˘j osud
urËovat s·m. Kam povede cesta lidu, kter˝ je
ve svÈ vÏtöinÏ isl·msk˝? Jak se budou vyvÌjet
mocenskÈ pomÏry ve volnÈ h¯e sil? Tato ot·zka zamÏstn·v· pr·vÏ ir·ckÈ k¯esùany. Jsou
menöinou a majÌ obavy, ûe v pr˘bÏhu demokratizace se dostanou jeötÏ vÌce pod isl·mskÈ
poruËnictvÌ.
U VOD BABYLONSK›CH

V Bibli je oblast dneönÌho Ir·ku naz˝v·na
ÑzemÌ dvou ¯ekì. Abraham poch·zel z Uru
kaldejskÈho. A na b¯ezÌch Eufratu a Tigridu
sed·vali 600 let p¯ed Kristem zajatÌ éidÈ a snili
o n·vratu do JeruzalÈma. Podle ˙stnÌho pod·nÌ to byli apoötolÈ Tom·ö a Tede·ö, kte¯Ì
v oblasti dneönÌho Ir·ku konali misii jako
prvnÌ.
Dnes je kolem 90% obyvatelstva Ir·ku muslimskÈho vyzn·nÌ. P¯esto nebyla zemÏ od öedes·t˝ch let ñ na rozdÌl od jin˝ch ñ pod isl·mskou vl·dou. Krvav˝ reûim dikt·tora
Sadd·ma Husseina mÏl o n·boûenstvÌ spÌöe

Vnit¯ek modlitebny presbyteri·nskÈ cÌrkve v†Bagd·du.
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zvl·ötnÌ pragmatick˝ z·jem. Jeho politick·
strana Baath, kter· v roce 1958 ukonËila
vojensk˝m puËem monarchii, byla p˘vodnÏ
protin·boûenskou, nacion·lnÏ panarabskou
stranou. JejÌ ideologie byla ozdobena zastav·rensk˝mi kousky faöismu a bolöevismu.
Propagov·no bylo znovuzrozenÌ (baath) arabskÈ kultury a jejÌ nad¯azenost. JejÌm zakladatelem byl ortodoxnÌ k¯esùan, Michel Aflaq,
kter˝ chtÏl arabsk˝ velkost·t. Ten nemÏl spoËÌvat na isl·mu, ale na arabskÈ rase a arabskÈm jazyce. Strana Baath se nechtÏla vmÏöovat do n·boûensk˝ch z·leûitostÌ. Proto
v Ir·ku nebyla ñ na rozdÌl od SaudskÈ Ar·bie ñ n·boûensk· policie, kter· by slÌdila
v soukrom˝ch domech a zjiöùovala, zda se
modlitby dÏjÌ spr·vn˝m isl·msk˝m zp˘sobem.
Na rozdÌl od Õr·nu tu nebyly takÈ revoluËnÌ
gardy, kterÈ se ranami staraly o to, aby ûeny
nosily spr·vnÏ svÈ z·voje. LaxnÌ dohlÌûenÌ a
nez·jem o dodrûov·nÌ isl·mskÈho z·kona öaria na ve¯ejnosti vedly k tomu, ûe bohatÌ
a kr·snÌ Golfsk˝ch st·t˘ r·di tr·vili svoji dovolenou a vÌkendy v Bagd·du. Zde si mohli
beze strachu uûÌvat alkoholu a flirtovat se
ûenami. To byly p¯estupky, za kterÈ by ve svÈ
vlasti dostali v˝prask nebo jeötÏ nÏco horöÌho. Sadd·m Hussein chtÏl bezpodmÌneËnou
posluönost v˘Ëi sobÏ, ne vöak v˘Ëi All·hovi.
Proto byl v oËÌch pravovÏrn˝ch muslim˘ odpadlÌkem, kter˝ si vlastnÏ zasluhuje smrt.

z Lang-fang. Navíc jsme předali úřadům písemné prohlášení, že pokud
náš sbor poruší jakékoli platné zákony nebo ustanovení, jsme ochotni své aktivity ukončit a zaplatit pokutu.
Dosud jsme však svolení neobdrželi – ani nám neřekli, že bychom
se neměli scházet. Jen nám oznámili, že musíme počkat, až obdrží
nějaký dokument shora, a pak se
do něj podívají.
Již mnohokrát jsem se postil
a modlil s očima plnýma slz. Modlete se prosím s námi, nebo věříme,
že nás náš nebeský Otec jistě vyslyší.“
– Compass Direct, USA,
11. 4. 2003 (převzato z Compass
Direct CZ)
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10. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
ČESKÉ POBOČKY HLASU
MUČEDNÍKŮ
26. dubna se v Jindřichově Hradci
konal misijní den české pobočky Hlasu mučedníků. Jako již tradičně to
bylo menší setkání asi padesáti lidí,
které tato práce oslovuje a přináší
jim duchovní inspiraci. Letošní misijní den, konaný opět po čtyřech
letech v domovském městě naší
pobočky, byl jubilejní a připomněli
jsme si, že tato naše aktivita trvá již
deset let. Pro naše čtenáře, kteří se
nemohli našeho misijního dne zúčastnit, proto přinášíme ve zkrácené podobě několik informací, které
na tomto setkání zazněly, a jež jsou
jakýmsi ohlédnutím za uplynulými
deseti léty činnosti Hlasu mučedníků v České republice.
Začátky naší aktivity spadají ještě
do doby totality, někdy do první poloviny osmdesátých let, kdy jsme se
poprvé setkali se jménem faráře Richarda Wurmbranda. Tehdy se nám
do rukou dostala jeho kniha V Bo-

SPLETIT¡ SITUACE

K¯esùanÈ z poË·tku spojovali se stranou Baath svÈ nadÏje. D˘vÏ¯ovali p¯Ìslibu, ûe s nimi
bude zach·zeno jako s plnohodnotn˝mi Araby, aniû by se museli st·t muslimy. Vöichni
Ir·ËanÈ, kte¯Ì nebyli muslimy, mÏli stejnÈ dilema: Sadd·m byl krveûÌzniv˝ tyran, Ñpolitick˝ gangster velkÈho styluì (Scholl-Latour).
Ir·k ale souËasnÏ poskytoval, v porovn·nÌ
s jin˝mi arabsko-isl·msk˝mi st·ty, relativnÌ
svobodu vÌry. Na rozdÌl od SaudskÈ Ar·bie
nebo Õr·nu se zd·l Ir·k b˝t nejmenöÌm zlem.
ZatÌm co v SaudskÈ Ar·bii je na vlastnÏnÌ Bible trest smrti, mohly b˝t v Ir·ku opravov·ny
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kostely. Bohosluûby probÌhaly bez vyruöov·nÌ a muslim Sadd·m daroval cÌrkvÌm dokonce pozemky.
KromÏ vöudyp¯ÌtomnÈ z·topÏ Sadd·mov˝ch obraz˘, pat¯Ì k ve¯ejnÈmu jevu Bagd·du takÈ kostely tÈmÏ¯ vöech vyzn·nÌ. K¯Ìûe,
biblickÈ veröe v arabötinÏ nebo tradiËnÌ k¯esùanskÈ symboly na urËit˝ch budov·ch, jsou
pozn·vacÌm znamenÌm k¯esùansk˝ch shrom·ûdÏnÌ.
P¯esto nebyl Sadd·m Ñdobrotiv˝mì despotou. Pokud ölo o metody teroru a opovrhov·nÌ lidmi, mohl se mÏ¯it s velk˝mi totalitnÌmi hnutÌmi poslednÌho stoletÌ ñ s nacion·lnÌm
socialismem a bolöevismem.
Tak se v Ir·ku nedalo hovo¯it o ˙plnÈ n·boûenskÈ svobodÏ pro k¯esùany. Svoboda
existovala jen uvnit¯ zdÌ kostel˘. VÏtöÌ shrom·ûdÏnÌ mimo cÌrkevnÌ budovy byla zak·z·na. Jeden evangelick˝ staröÌ prohl·sil: ÑDovolujÌ n·m praktikovat naöi n·boûenskou
svobodu jen potud, dokud nejsme politicky
v opoziËnÌ Ëinnosti.ì Misie mezi muslimy byla
p¯ÌsnÏ zak·z·na. RozhodujÌcÌ p¯i tÏchto z·kazech byly ËistÏ praktickÈ motivy. Reûim se
ob·val, ûe povolenÌ zmÏny vyzn·nÌ by mohlo
narazit na masivnÌ protesty moslemskÈ vÏtöiny. Nepokoj˘m mÏlo b˝t za kaûdou cenu zabr·nÏno.

žím podzemí, a to v německém vydání a učinila na nás mocný dojem.
Vzpomínáme, jak jsme byli fascinováni zážitky faráře Wurmbranda, které prožil ve vězení. Tušili jsme, že
je-li někde přítomnost Boží nejmocnější, pak je to jistě právě tam, kde
jsou lidé pro víru vězněni. Potom
jsme již o R. Wurmbrandovi, až na
několik nahodilých informací, neměli
žádné zprávy.
Po pádu totality nás zajímalo, co
se asi s farářem Wurmbrandem stalo, a zda je ještě naživu. V té době
jsme získali kontaktní adresy do
Ameriky a Německa. A odtud jsme
se tehdy také dověděli o práci
Wurmbrandovy misie neboli Hlasu
mučedníků.
V roce 1992 jsme navštívili misijní
den německé pobočky Hlasu mučedníků poblíž Stuttgartu. Tam jsme
také měli příležitost poprvé se osobně setkat s Richardem Wurmbrandem. V témže roce jsme rovněž byli tehdejšími představiteli
německé pobočky, Willy Neurederem a Hansem Braunem osloveni,
abychom započali práci Hlasu mučedníků v České republice. To bylo
v roce 1992. A právě začátkem května následujícího roku 1993, tedy takřka přesně před desíti lety, jsme vydali náš první bulletin. První dva roky
nám naše zpravodaje museli
z finančních důvodů tisknout němečtí
kolegové, ale od roku 1995 jsme již
mohli díky příspěvkům našich čtenářů tisknout bulletiny sami. V tom
roce jsme také uspořádali první misijní den s účastí vedení německého Hlasu mučedníků. Po rozeslání
prvního čísla bulletinu na snad
všechny sbory křesanských církví,
jak v Čechách, tak na Slovensku
(celkem to bylo na 1000 zásilek)
přišla odezva necelých padesáti objednávek od zájemců o náš zpravodaj. Dobře si vzpomínáme, jak jsme
uvažovali, zda má tato aktivita vůbec nějaký smysl. Dnes, po deseti
letech dosahuje počet našich čte-

HUSSEINŸV KULT OSOBNOSTI

Reûimu Sadd·ma Husseina se vûdy znovu
poda¯ilo proti sobÏ poötvat n·boûenstvÌ, aby
tÌm lÈpe zajistil vlastnÌ vl·du.
VöeobecnÏ bylo n·padnÈ, ûe k¯esùanÈ
v ir·ckÈm vnitrozemÌ despotu Sadd·ma chv·lili, jako ostatnÌ Ir·ËanÈ. Ani mezi Ëty¯ma
oËima nepadlo o ¯eznÌku od Tigridu kritickÈ
slovo. Neboù nikdo nemÏl jistotu, ûe jeho host
nenÌ inform·tor. Co kdyby se ten n·vötÏvnÌk
pro¯ekl na vyööÌch mÌstech? I malÈ n·znaky
musely b˝t pozorov·ny. V okolÌ hymnick˝ch
chvalo¯eËÌ na Sadd·ma Husseina bylo jen
n·padnÈ, ûe k¯esùanÈ hovo¯ili o dikt·torovi
st¯ÌzlivÏ a zdrûeli se obvykl˝ch chvalo¯eËÌ. Ve
sv˝ch domovech nemÏli v ob˝vacÌm pokoji vi14

set obligatornÌ Sadd·m˘v obraz, ale podle
vyzn·nÌ buÔ k¯Ìû nebo obraz papeûe nebo ikonu. Na ot·zku po chybÏjÌcÌm portrÈtu Sadd·movÏ, odpovÌdali pohledem k zemi. »lovÏk
mohl chybÏjÌcÌ portrÈt zpozorovat, ale nemohl oËek·vat zaujmutÌ stanoviska, kterÈ by
mohlo vÈst ke ztr·tÏ ûivota.
K¯esùanÈ se st·vali obÏtmi pro svou etnickou p¯Ìsluönost. VÏtöina z nich nejsou ani ArabovÈ nebo KurdovÈ, ale Asy¯anÈ nebo ArmÈni. Od roku 1968 Ñzmizelì bezpoËet syrsk˝ch
intelektu·l˘, mnoho jich bylo popraveno,
150 kostel˘ a kl·öter˘ zniËeno, veökerÈ obyvatelstvo p¯esÌdleno do takzvan˝ch Ñmodelov˝ch vsÌì (lepöÌch internaËnÌch t·bor˘). Ten
hrozn˝ osud neokusili v prvÈ ¯adÏ jako k¯esùanÈ, ale jako p¯ÌsluönÌci etnickÈ menöiny. AËkoli ir·ËtÌ k¯esùanÈ majÌ v zemi delöÌ tradici
neû muslimovÈ, jsou povaûov·ni za zbytek koloni·lnÌho obdobÌ a pro svÈ styky se z·padnÌmi cÌrkvemi jsou povaûov·ni za Ñp·tou kolonuì Z·padu. Odtud jiû nenÌ daleko ke
zvol·nÌ: ÑSmrt öpion˘m!ì Hlad, nezamÏstnanost a nemoci uvrhly kdysi z·moûnÈ k¯esùany do chudoby a bÌdy. NenÌ divu, ûe po roce
1991 nastala vlna uprchlictvÌ, kter· vedla
k tomu, ûe poËet k¯esùanskÈho obyvatelstva
poklesl z deseti pod t¯i procenta. K¯esùan˘m,
kte¯Ì v zemi z˘stali (asi 500 000 aû 800 000) je
z muslimskÈ strany projevov·na nen·vist. Uû
nynÌ doch·zÌ k p¯estupk˘m ze strany ÑsoukromnÌk˘ì. Pr·vÏ ve venkovsk˝ch krajin·ch
se st·vajÌ k¯esùanÈ a jejich majetek rychle
obÏtÌ fanatick˝ch muslim˘.

nářů téměř 4000 a z toho jich je
kolem 500 ze Slovenska. Do dnešního dne jsme vytiskli celkem 49 vydání našeho zpravodaje, přičemž
poslední číslo vyšlo v nákladu
4100 ks. Jen pro zajímavost, cena
jednoho výtisku se pohybuje bez
poštovného kolem šesti korun. Celkové náklady na bulletin se nyní pohybují (včetně poštovného) kolem
200 000 Kč.
Naše aktivita byla konána prvních
několik let v rámci jindřichohradeckého sboru Českobratrské církve
evangelické. Když se naše práce
začala rozvíjet více než jsme čekali,
založili jsme v roce 1998 vlastní občanské sdružení s názvem POMOC
PRONÁSLEDOVANÉ CÍRKVI. Záhy
po vzniku našeho sdružení se naše
organizace také stala aktivním členem ICA – Mezinárodní křesanské
asociace, která je zastřešující organizací pro všechny národní pobočky
Hlasu mučedníků po celém světě.
Od vzniku našeho občanského sdružení jsme také započali úzkou spolupráci s americkou centrálou Hlasu
mučedníků. Díky pomoci ICA jsme
mohli vydat některé naše knihy a na
druhé straně zase zajišujeme pro
některé kanceláře tisk misijní literatury (např. pro americkou pobočku
jsme zajišovali tisk první íránské
konkordance v moderní perštině,
která vyšla v desetitisícovém nákladu).
I když jsou naše možnosti samozřejmě značně omezené, ročně dostáváme od našich čtenářů průměrně necelých 600 000 českých korun,
všemožně se snažíme, aby co nejvíce peněz šlo potřebným křesanům, které podporujeme prostřednictvím společných projektů ICA.
Naší další aktivitou je nakladatelství STEFANOS. Doposud jsme pak
vydali zhruba 20 titulů. Jsme přesvědčeni, že práce našeho nakladatelství je důležitá, nebo celou naší
aktivitu zasazuje do širšího kontextu a domníváme se, že životní pří-

CO PÿIJDE PO SADD¡MOVI? ñ EVANGELIUM
JEéÕäE KRISTA!

Po p·du Sadd·mova reûimu se k¯esùanÈ ob·vajÌ, ûe novÈ isl·mskÈ vedenÌ p¯ijde k moci
jako v Õr·nu, a tak propukne otev¯en˝ teror
v˘Ëi k¯esùan˘m.
Osud ir·ck˝ch k¯esùan˘ nelze odhadnout
a moûn˝ch je mnoho scÈn·¯˘. PacifistickÈ
vystupov·nÌ cÌrkvÌ na Z·padÏ, snad zlepöilo
pohled na k¯esùany v isl·mskÈm prostoru.
NenÌ vöak takÈ vylouËeno, ûe p¯edsudky pro15

běh např. R. Wurmbranda, čínského kazatele Samuela Lamba, nebo příběhy knihy Víra navzdory KGB
jsou pro čtenářův život mnohem inspirativnější
a „požehnanější“ než třeba strohá by důležitá zpráva
o několika zatčených v té či oné zemi. Chceme ve
vydávání knih i nadále pokračovat i když zájem
o křesanskou literaturu je v naší zemi stále menší.
Zde je však potřeba říci, že toto nakladatelství existuje více méně silou naší vůle a díky symbiose s našim
občanským sdružením.
Děkujeme všem, kteří jste nám během těch uplynulých deseti let nejrůznějším způsobem pomáhali.
Chceme vám za to poděkovat zvláště u příležitosti
tohoto našeho desetiletého jubilea. I když je naše
práce jen malým přínosem, věříme, že má mezi Božím lidem své opodstatnění a místo.
–sf-

⁄ËastnÌci misijnÌho dne Hlasu muËednÌk˘ v Jind¯ichovÏ
Hradci

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ZA ROK
2002
Milí bratři a sestry,
děkujeme všem, kteří na nás stále pamatují, a již
modlitebně nebo finančně. Chceme Vás jako každoročně informovat o našem hospodaření za uplynulý
rok. Přijaté dary činily celkem – 586 134 Kč. Výdaje
byly následující: humanitární dary – 318 444 Kč (Čína,
Pákistán, Moldávie, Ukrajina, Rumunsko a další.)
Náklady na bulletin (tisk, sazba, poštovné) – 217 508
Kč. Kancelářské potřeby – 6 610 Kč. Bankovní poplatky – 9 269 Kč. Cestovné – 5 306 Kč.
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ti ÑNazarÈn˘mì vy˙stÌ v divokÈ pogromy. I demokratick˝ Ir·k bude mÌt sv˘j podÌl fanatick˝ch muslim˘. Je tÈmÏ¯
nemoûnÈ mÌt je pod kontrolou.
Bude z·leûet na tom, aby novÈ
Ir·ckÈ vedenÌ uk·zalo silnou
ruku v tom, ûe nebude trpÏt
p¯estupky v˘Ëi sv˝m menöin·m.
Partne¯i Hlasu muËednÌk˘
v Ir·ku, evangelick· a syrsko-pravoslavn· cÌrkev jiû oËek·vajÌ naöi n·vötÏvu. S ukonËenÌm v·lky se vyd· na cestu n·ö
posel, aby je navötÌvil a dohodl s nimi dalöÌ pomoc Hlasu
muËednÌk˘. KromÏ toho se
n·m pak poda¯Ì nav·zat kontakty s Basrou, kde bydlÌ mnoho evangelick˝ch k¯esùan˘.
V lÈtÏ 2000 nebyl naöemu poslovi vstup do mÏsta dovolen.
JakÈ moûnosti vÏzÌ za svobodn˝m a majetn˝m Ir·kem: do
veökerÈho arabskÈho svÏta
m˘ûe b˝t p¯ineseno evangelium JeûÌöe Krista. Neboù nenÌ
to jen Ir·k, ale cel˝ muslimsk˝
svÏt, kdo pot¯ebuje Radostnou
zpr·vu.
ñ Hlas muËednÌk˘, NÏmecko,
kvÏten 2003

Nyní nám můžete také psát
na naši e−mailovou adresu:
ppc−sf cmail.cz
Další informace
v angličtině
lze najít na internetových
adresách:
www
.persecution.com
www.persecution.com
www
.persecution.org
www.persecution.org

ProË JeûÌö nedovolil aby ho uËinili kr·lem?
Kdyû JeûÌö vytuöil, ûe by ho éidÈ chtÏli udÏlat kr·lem, ihned odeöel (Jan 6,15).
Ale jistÏ by byl lepöÌm kr·lem neû Herodes a jistÏ to musel vÏdÏt. ProË s tÌm
potom ale nesouhlasil?
Jeho motivy dok·ûeme pouze p¯edpokl·dat.
Jeden z d˘vod˘ byla skuteËnost, ûe tato volba nemÏla b˝t jeho. N·rody jsou
vrtoöivÈ: dnes si kr·le zvolÌ, zÌtra ho svrhnou. Kristus nep¯ijÌm· roli, kterou
mu chceme sami urËit. RozhodnutÌ a volba musejÌ z˘stat na nÏm. Jeho rozhodnutÌ bylo st·t se Spasitelem pro vÏËn˝ ûivot, spÌöe neû b˝t kr·lem v tomto p¯ÌtomnÈm ûivotÏ.
Na druhÈ stranÏ skuteËnost, ûe byl dobr˝m Spasitelem nedokazuje, ûe by
byl v Judsku dobr˝m pozemsk˝m kr·lem, stejnÏ jako dobr˝ uËitel v nedÏlnÌ
ökole nemusÌ b˝t nezbytnÏ dobr˝m ministersk˝m p¯edsedou.
JeûÌö jako ËlovÏk obËas projevoval nezvyklou neteËnost k lidskÈmu utrpenÌ,
stejnÏ jako by projevoval milosrdenstvÌ. Ani jeden z tÏchto p¯Ìstup˘ v nÏm
nep¯evl·dl.
JeûÌö si mezi nimi volil. Vypr·vÏli mu o nevinn˝ch, kterÈ nechal zabÌt Pil·t.
Kr·lovsk· osoba v pozemskÈm slova smyslu by musela projevit rozho¯ËenÌ
a snaûit se takovÈho tyrana svrhnout. JeûÌö jednoduöe prohl·sil: ÑMyslÌte, ûe
tito Galilejci byli vÏtöÌ h¯ÌönÌci neû ti ostatnÌ, ûe to museli vytrpÏt? Ne, pravÌm
v·m, ale nebudete-li Ëinit pok·nÌ, vöichni podobnÏ zahynete (Luk·ö 13, 2ñ3).
TakÈ mu vypr·vÏli o katastrofÏ vÏûe, kter· spadla a zabila osmn·ct lidÌ:
JeûÌö ale nedal instrukce, ûe majÌ p¯ÌötÏ postavit bezpeËnÏjöÌ stavbu, ani neorganizoval sbÌrku ve prospÏch postiûen˝ch. Opakoval pouze jiû v˝öe citovan·
slova a pouûil tuto ud·lost pro dalöÌ zd˘raznÏnÌ nutnosti Ëinit pok·nÌ. JeûÌö
uzn·val pouze jedin˝ d˘vod ke smutku: neb˝t opravdu svat˝m.
Toto je spr·vn˝ postoj Spasitele, ale nikoli pozemskÈho kr·le.
Kdyû JeûÌö uzdravoval muûe posedlÈho dÈmony, zap¯ÌËil zk·zu velikÈho st·da
prasat, kter· se utopila v jeze¯e (Luk·ö 8,33). JeûÌö projevoval znaËnÏ chladn˝
postoj ke ztr·tÏ tak velikÈho majetku. Bylo vöak pochopitelnÈ, ûe jako Spasitel
radÏji zniËil toto st·do a nÏkoho t¯eba oûebraËil, jen aby uzdravil ËlovÏka. A proto se JeûÌö nijak neospravedlÚuje, a ani evangelistÈ jeho jedn·nÌ neobhajujÌ.
Jedn· a kon· v souladu se sv˝m posl·nÌm Spasitele. Avöak pro pozemskÈho
kr·le by takovÈ jedn·nÌ spr·vnÈ nebylo.
JeûÌö p¯edpovÏdÏl n·rodnÌ tragÈdii: zniËenÌ ûidovskÈho st·tu. NenalÈhal na
lidi, aby poloûili svÈ ûivoty p¯i obranÏ vlasti, jak by to musel dÏlat sekul·rnÌ
kr·l. ÿekl sv˝m uËednÌk˘m: ÑTehdy uprchnÏteì (Luk·ö 21,21). OpuötÏnÌ vlastnÌch krajan˘ v tÏchto tragick˝ch chvÌlÌch znamenalo koneËn˝ rozkol mezi k¯esùanstvÌm a judaismem.
Spasitel uËednÌk˘m svÏ¯il z·vdavek vÏËnÈ pravdy, kter˝ musel z˘stat neporuöen. A to bylo mnohem d˘leûitÏjöÌ neû br·nit svou vlast.
Tak uvaûuje Spasitel. Pozemsk˝ kr·l m· jinÈ povol·nÌ. Tyto dva p¯Ìstupy
nelze smÏöovat.
JeûÌö by nemohl b˝t pozemsk˝m kr·lem a ti, kte¯Ì se z nÏho pokouöejÌ Ëinit
¯eöitele pozemsk˝m problÈm˘ se m˝lÌ.
Z knihy Richarda Wurmbranda 100 Prison Meditations.

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

Eritrea
Ú T O K Y N A E VA N G E L I K Á L N Í
K Ř E S ŤA N Y P O K R A Č U J Í
Podle zpráv agentury kanadského Hlasu mučedníků
Persecution and Prayer Alert došlo 9. dubna v Eritreji
k útoku vládních sil na asi 170 protestantských věřících, kteří byli pozatýkáni a zastrašováni. Agentura
Compass Direct pak 21. dubna ohlásila další dva útoky, ke kterým došlo během uplynulého týdne.
V malém městě Kushte, ležícím asi deset kilometrů od
hlavního města Asmara, se 17. dubna shromáždila skupina křesanů k biblickému studiu, když náhle do místnosti
vtrhlo deset mužů (čtyři z nich byli údajně pravoslavní
kněží), kteří přítomné začali bít obušky. Všech čtrnáct
přítomných křesanů bylo ošetřeno v nemocnici. Jeden
z nich utrpěl vážné poranění oka. Všichni napadení křesané byli členy probuzenecké skupiny uvnitř pravoslavné
církve.
Při jiném incidentu bylo 18. dubna zatčeno policií jedenáct členů sboru Mesert Christos v Asmara, a to v jejich
vlastní modlitebně. Byli propuštěni ještě téhož večera po
důrazném varování, aby se neodvážili znovu setkat.
Ačkoli je v Eritreji ústavou zaručena náboženské svoboda, úřady uznávají pouze čtyři skupiny: pravoslavnou
církev, muslimy, katolíky a luterány. Řada nedávných zásahů byla namířena proti tamním nezávislým letničním
a charismatickým skupinám, které v současnosti čítají na
20 000 členů. Většina členů těchto skupin vyvstala z probuzeneckého hnutí uvnitř pravoslavné církve, které vzniklo zhruba před pěti lety.
Prosíme, modlete se za ty, kteří v této zemi čelí pronásledování, aby dál dokázali opravdově svědčit svému
okolí a odmítli zapřít svou víru.
Letos v létě hodlá Hlas mučedníků zahájit rozhlasové
vysílání do Eritreje, aby povzbudil tamní pronásledované
věřící. Polovička tohoto programu bude vyhrazena pro
dramaticky stylizované čtení o křesanských mučednících
ve zdejším jazyku tigriňa. Před dvěma lety publikoval
Hlas mučedníků knihu o dávných i současných křesanských mučednících v amharštině, hlavním jazyce sousední Etiopie. Podle Glenna Pennera z naší kanadské kanceláře, „se tato kniha stala pro etiopské křesany velikým
zdrojem povzbuzení. Právě tito křesané nás ujišují, že
vzhledem ke společné kultuře budou mít tato svědectví
podobný vliv i v Eritreji. Obyvatelé této země jsou navíc
lačnými posluchači rozhlasových programů a jsme proto
přesvědčeni, že naše aktivita se v této autoritářské zemi
ubírá správným směrem. Vždy žádný národ se Duchu
svatému nemůže zcela uzavřít.
– Hlas mučedníků, Glenn Penner, Kanada, 23. dubna
2003

