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I kdyby neum¯el muËednickou smrtÌ, byl by Franz
J‰gerst‰tter neobyËejn˝m muûem. Rakousk˝ rolnÌk
katolickÈho vyzn·nÌ bral vÌru natolik v·ûnÏ, ûe zaËal
s·m ËÌst Bibli. V tÏch letech to nebylo mezi katolick˝mi laiky v˘bec samoz¯ejmÈ. Studium Bible probudilo jeho svÏdomÌ, myölenÌ i jedn·nÌ. V podstatÏ se v jeho
ûivotÏ odehr·la mal· individu·lnÌ reformace. SvÏdomÌ v·zanÈ BoûÌm slovem nenechalo mÌsto pro kompromisy. Ani jeho biskup, ani jeho knÏz nemohli
z nÏho sejmout rozhodnutÌ, v nÏmû ölo o jeho ûivot.
Zde st·l a nemohl jinak.
M›TUS: ÑBez˙honn· wehrmachtì
V ˙noru 1943 dost·v· manûel a otec t¯Ì dcer povol·vacÌ rozkaz do wehrmachtu. ZniËujÌcÌ por·ûka u Stalingradu pr·vÏ probÏhla a teÔ mÏl i Franz J‰gerst‰tter, p˘vodnÏ osvobozen˝ od brannÈ povinnosti kv˘li
obhospoda¯ov·nÌ svÈho statku, bojovat za Hitler˘v
blud. J‰gerst‰tter byl vöak vnit¯nÏ dob¯e p¯ipraven.
Tento prost˝ rolnÌk odmÌtal Hitler˘v pozdrav
a hlasoval sv˝m ÑNeì p¯i zmanipulovan˝ch volb·ch
o anölusu Rakouska k ÿÌöi. Pouze ochrann· ruka jeho
starosty ho zachr·nila p¯ed gestapem. Bylo mu uû
dlouho jasnÈ, ûe za Hitlera do v·lky nep˘jde. Odep¯el sluûbu ve zbrani. Jako k¯esùan dal p¯ednost
tomu, aby bojoval BoûÌm slovem na mÌsto zbranÌ.
Franz J‰gerst‰tter nebyl radik·lnÌm pacifistou, tÈû
nikoho neodsuzoval, kdo do arm·dy öel. Jeho odmÌtnutÌ b˝t voj·kem mÏlo co Ëinit s Hitlerem. Nacistick˝ st·t se zdobil vöemi p¯Ìvlastky st·tnosti, avöak
v j·d¯e byl pouhou vysoce organizovanou bandou zloËinn˝ch gauner˘. Bylo pro nÏho nemoûnÈ slouûit
v despotovÏ arm·dÏ. TehdejöÌ iluzi o bez˙honnÈ
pokračování na str. 3

Pamatujte na vÏznÏ,
jako byste byli
uvÏznÏni s nimi;
pamatujte na ty,
kdo trpÌ, vûdyù i v·s
m˘ûe potkat utrpenÌ.
éIDŸM 13,3

NAKLADATELSTVÍ STEFANOS NABÍZÍ:

Darlene Deiblerová-Roseová

Ve stínu vycházejícího slunce
Podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí
za druhé světové války
Příběh americké misionářky, která se
svým manželem přijíždí do Nové
Guineje, aby společně s dalšími misionáři šířili evangelium na územích,
kam zvěst o Kristu dosud nepronikla.
Namáhavou, ale slibně se rozvíjející
práci přerušuje druhá světová válka
a invaze japonské armády. Muži a
ženy jsou rozděleni a internováni v zajateckých táborech. Odloučení od
manžela, tvrdá práce, nemoci a stále
se zhoršující podmínky, jakož i krutost okupantů, to vše neúprosně doléhá na mladou Darlene, která je navíc občankou nepřátelského státu. Vtom přichází zpráva
o manželově smrti, Darlene je obviněna ze špionáže a uvězněna japonskou tajnou policií. Lidské síly jsou vyčerpány. Avšak právě v těchto utrpeních mladá
misionářka znovu zakouší, že Boží zaslíbení o ochraně a péči jsou podivuhodně
skutečná a pravdivá…
Během temné noci jsem vstoupila do svatostánku vlastního srdce. Lampy živené olejem Ducha svatého jasně zářily. „Můj nejdražší Bože, jsem zde, abych
tě uctívala a vyznávala ti lásku. Dnešní den se nepodobá žádnému předchozímu. Dnes jsem definitivně přišla o všechny pomíjivé drahocennosti. Zbyly mi
jedině tyhle špinavé pracovní hadry, vyšisované do modrošeda, a přesto si připadám tak privilegovaná, požehnaná a bohatá, jako nikdy předtím!“
Vázaná s přebalem, 12×19 cm, 288 str., doporučená prodejní cena 238 Kč
Kniha vyjde v druhé polovině září.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!!!
Objednáte-li si knihu Ve stínu vycházejícího slunce do 31. října 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

pokračování z 1. str. obálky

wehrmacht J‰gerst‰tter nesdÌlel.
é·dn· organizace v totalitnÌm systÈmu nenÌ bez viny. RozhodnutÌ jeho
svÏdomÌ se obracelo proti reûimu,
kter˝ brut·lnÏ p¯epadal a zotroËoval druhÈ n·rody. SouËasnÌk˘m z˘st·v· rozhodnutÌ Franze J‰gerst‰ttera ostnem. Pokud nevzdÏlan˝
sedl·k z hor rozpoznal nemravnost
a krveûÌznivost nacistickÈho st·tu,
jak mohou potom jeho lÈpe informovanÌ souËasnÌci tvrdit, ûe nic nevÏdÏli.

P O T Ã ä S V … H O Z A R M O U C E N … H O P¡NA

ÑA chytili ho, zabili
a vyhodili ven
z viniceì
(MAREK 12,8)

Leû od samÈho zaË·tku
N·rodnÌ socialismus odmÌtal jako
Ô·belsk˝. Byl pro nÏho ÑmocnostÌ
lûi a lh·¯e od poË·tkuì. Jak by mohl
skl·dat p¯Ìsahu antikristovi. Se satanick˝m systÈmem je vylouËeno
spolupracovat. ÑN·sledov·nÌ Kristaì ñ ¯Ìk· Franz J‰gerst‰tter ñ Ñvyûaduje hrdinstvÌ. Pro zmÏkËilÈ a nerozhodnÈ charaktery se nehodÌ.ì
Byl p¯esvÏdËen, ûe v jeho rozhodnutÌ jde Ño vÏËn˝ ûivot nebo vÏËnou
smrtì. TÏûkou zkouökou bylo selh·nÌ jeho biskupa a r˘zn˝ch far·¯˘,
u kter˝ch hledal pro svÈ rozhodnutÌ oporu. Vöichni mu radili, aby byl
voj·kem, nemÏli nejmenöÌ pochopenÌ pro nouzi jeho svÏdomÌ, aniû mu
dodali odvahu. OdpÌraË se cÌtil postaven do boje mezi svÏtlem a temnostÌ, neexistovalo chytrÈ kliËkov·nÌ. ÑV tomto boji nikdo nem˘ûe hr·t
na obÏ strany. BuÔ pro Krista nebo
proti nÏmu,ì pÌöe J‰gerst‰tter v jednom dopise. Jedin˝ ËlovÏk, kter˝ byl
bez v˝hrad na jeho stranÏ, byla jeho
ûena Frantiöka. Ta, kter· nechtÏla
b˝t ûenou zbabÏlce, ho aû do konce
podporovala. Ani jednou se ho nepokouöela p¯emluvit. Jako vdova po
odpÌraËi v·leËnÈ sluûby mÏla p¯ed
sebou tÏûk· lÈta.

Naöi milovanÌ!
K¯esùan˘m je zaslÌbeno, ûe kdyû p¯em˘ûou
vöechny p¯ek·ûky, zasednou s Bohem na jeho
tr˘nu (ZjevenÌ 3,21). NedoporuËuji vöak, aby
se toto vz·cnÈ privilegium stalo p¯edmÏtem
˙silÌ hledaË˘ potÏöenÌ. B˘h je Otec, a v ¯eËtinÏ
toto slovo (pater) znamen· doslova Ñten, kter˝ trpÌì. NenÌ û·dn˝m potÏöenÌm b˝t Bohem.
Bible n·m p¯ekvapivÏ ¯Ìk·, ûe Hospodin je
Ñunavenì (Malachi·ö 2,17), ûe je zkormoucen naöÌm smiln˝m srdcem (Ezechiel 6,9; kral.
p¯.).
ÑKristus nemÏl zalÌbenÌ s·m v sobÏì (ÿÌman˘m 15,3).
Je tÏûkÈ b˝t Bohem, b˝t Spasitelem, protoûe to znamen· b˝t l·skou a l·ska je souûena ve vöech souûenÌch milovanÈ osoby. L·ska
nese vöechny jejÌ viny a bolesti.
Kolik z n·s by bylo p¯ipraveno nasednout
do ohnivÈho vozu? Ale pr·vÏ takovÈ sp¯eûenÌ
vyn·öÌ ËlovÏka k BoûÌmu tr˘nu (2. Kr·lovsk· 2,11). Od tohoto tr˘nu vych·zejÌ plameny ohnÏ (Daniel 7,9; 10). NenÌ nic p¯ÌjemnÈho
tam sedÏt!
Prost¯ednictvÌm mnoha obraz˘ slyöÌme vypr·vÏt o ohnivÈ BoûÌ l·sce a jak mnoho On
trpÌ spoleËnÏ s n·mi. Jak by nesdÌlel bolest
sv˝ch pron·sledovan˝ch dÌtek? V û·dnÈm ji-

V˘le BoûÌ
ZaË·tkem kvÏtna 1943 byl Franz J‰gerst‰tter postaven v BerlÌnÏ p¯ed
v·leËn˝ soud. P¯es hrozby i ÑdobrÈì
domluvy z˘stal p¯i svÈm rozhodnu-
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nÈm stoletÌ nebylo pron·sledov·no tolik k¯esùan˘ jako v naöem.
VidÌme obrazy, kterÈ zn·zorÚujÌ biËov·nÌ
a uk¯iûov·nÌ JeûÌöe, ale jeho utrpenÌ pat¯Ì do
naöich dn˘ pr·vÏ jako do prvnÌho stoletÌ. JeûÌö trpÌ ve vöech trpÌcÌch.

tÌ. ÑSluûbu ze zbranÌ odep¯Ìt nenÌ
h¯Ìch,ì ¯ekl Franz J‰gerst‰tter.
Jsou vÏci, kde t¯eba vÌc poslouchat
Boha neû lidi. Vojensk˝ soud ho odsoudil k smrti kv˘li Ñrozkl·d·nÌ bojovÈ mor·lky brannÈ sÌlyì. 9. srpna 1943 byl rozsudek vykon·n,
öestat¯icetilet˝ muû byl sùat. Franz
J‰gerst‰tter byl ËlovÏkem, kter˝ cenil BoûÌ v˘li v˝öe neû selsk˝ dv˘r,
neû rodinu a neû ûivot.
ñ Hlas muËednÌk˘, NÏmecko,
srpen 2003

JEéÕä TRPÕ I SE SV›MI NEPÿ¡TELI

P¯ibyla mu ned·vno dalöÌ bolest, kdyû v nÏkter˝ch b˝val˝ch komunistick˝ch zemÌch byli
odsouzeni za svÈ zloËiny velitelÈ tajnÈ policie.
éidÈ majÌ legendu: ÑKdyû EgypùanÈ pron·sledovali ûidovskÈ otroky a veöli za nimi do
RudÈho mo¯e, zachr·nÏnÌ Izraelci zpÌvali a
andÏlÈ se k nim p¯idali. Pak ale B˘h andÏly
pok·ral: ÇNechte éidy aù zpÌvajÌ, neboù byli
osvobozeni. Vy byste vöak mÏli mÌt lepöÌ pozn·nÌ. EgyptötÌ otrok·¯i jsou p¯ece rovnÏû
m˝m stvo¯enÌm. I jejich ˙dÏl mÏ bolÌ.ëì
St·ty musejÌ vinÌky trestat, ale B˘h m· soucit i s nimi. Kaûd˝ den, ve kterÈm setrv·vajÌ
v nen·visti v˘Ëi Bohu ñ coû je koneckonc˘
hlavnÌm rysem komunismu ñ B˘h proûÌv· bolest.
BÏhem v˝kop˘ poblÌû hlavnÌho stanu tajnÈ policie v rumunskÈm mÏstÏ Snagov byly
nalezeny nahÈ mrtvoly. Byly mezi nimi i dÏti
ve vÏku od jednoho do öest let, kaûdÈ bylo
poh¯beno buÔ poblÌû samotnÈ matky, anebo
obou rodiË˘. Lebky tÏchto lidÌ nesly stopy
ran sekyrou. Jedna z mrtvol byla dokonce
bez hlavy. (»asopis Tinerimea, 12. prosince
1991). ObÏti komunismu!
JeûÌö v podobenstvÌ O zl˝ch vina¯Ìch naznaËil, ûe m· b˝t zabit a jeho mrtvola vyhozena ven. CÌtil bolest milion˘ tÏch obÏtÌ
komunismu, kterÈ byly zakop·ny v neoznaËen˝ch hrobech. JeötÏ ani po nÏkolika letech
se pravoslavn˝ knÏz ze Snagova, ze strachu
p¯ed pomstou st·le velmi vlivn˝ch rud˝ch,
neodv·ûil pronÈst nad tÌmto hrobem ritu·lnÌ
modlitby.

Franz J‰gerst‰tter

n

Vietnam

BEZCITNÉ BITÍ KVŮLI
UPŘÍMNÉ VÍŘE
Protože byl šestatřicetiletý Vietnamec z kmene Hmong křesanem,
přišel nakonec o život. Mua Bua
Sinh zemřel 7. srpna 2002 po krutém bití, kterému byl opakovaně vystaven, když se se svou rodinou
odmítl vzdát křesanské víry.
Vše začalo, když 12. dubna 2002
vtrhlo asi třicet policistů a úředníků
do venkovské komunity vesnice
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Phinh Giang (okres Dien Bien Dong,
provincie Lai Chau).
Tito zástupci státní moci se snažili přesvědčit pět místních křesanských rodin, aby se vzdaly křesanské víry. Jedna rodina se skutečně
nechala zastrašit a její příslušníci
podepsali prohlášení, kde se své
víry zříkají. Zbylé čtyři rodiny odmítly. Byly to tito křesané: Mua Bua
Sinh s manželkou a šesti dětmi, Mua
Say So s manželkou a šesti dětmi,
Mua Giong Dia s manželkou a šesti
dětmi, Sung Say Danh s manželkou
a pěti dětmi.
Když se úředníkům a policistům
nepodařilo přesvědčit tyto křesany,
aby se zřekli víry, vynutili si vstup do
jejich domácností, kde jim zkonfiskovali veškeré zařízení domu a
osobní vlastnictví a domy zapečetili.
Mua Say So musel zaplatit pokutu
a noc museli všichni strávit na dvoře.
Následujícího dne, 13. dubna, se
úředníci dopoledne vrátili, protože
rodiny křesanů dál setrvávaly na
dvoře u svých domů. Mua Say So
byl opakovaně bit do tváře. Mia Giong Dia byl bit také a navíc musel
zaplatit pokutu. Sung Say Danha
nejdříve svázali a pak ho tloukli do
tváře a do břicha, také on musel
zaplatit pokutu.
Dva policisté a jeden místní činovník tloukli Mua Bua Sinha tak nemilosrdně, až byl samá modřina a z košile, kterou měl na sobě, zbyly jen
cáry. Rány do hlavy mu přivodily krvácení z nosu. Policisté se ho potom
snažili přimět k tomu, aby rozedranou
a zakrvácenou košili hodil do ohně
a tak se zbavili nepohodlného důkazu svého násilí. Avšak pod tlakem
ostatních vesničanů mu byla nakonec
nechána pod podmínkou, že ji vypere. Také on musel zaplatit pokutu.
O dva týdny později, 31. května,
místní úřady povolily, aby byl Mua
Bua Sinh ošetřen v okresní nemocnici. Tu navštívil celkem třikrát, nicméně jeho zdravotní stav se stále
zhoršoval. Jeho manželka s ním jela

NAKOLIK JE BŸH äçASTEN?

P¯ejete si vÏdÏt, nakolik se cÌtÌ B˘h öùasten?
Ptejte se rodiË˘, kte¯Ì p¯iöli o svÈ dÏti za tragick˝ch okolnostÌ, jak je jejich srdce obtÌûeno. B˘h truchlÌ jeötÏ vÌce.
MnozÌ vÏ¯Ì v Boha, ale jen m·lo jich ho skuteËnÏ zn·. B˘h nenÌ neinteligentnÌ bytost radostnÏ si panujÌcÌ v nebesÌch, kter· souËasnÏ
poûaduje, aby se jejÌ zasvÏcenci pro nÌ obÏtovali. B˘h je ten, kter˝ pro svÈ budoucÌ kr·lovstvÌ trpÌ ze vöech nejvÌce. NeuctÌv·me Boha, v dobÏ, kdy si uûÌv· kr·lovskÈho ûivota,
posÌl· svÈho Syna, aby za n·s trpÏl. B˘h je
v tomto utrpenÌ absolutnÏ zahrnut.
JeûÌö p¯i poslednÌ veËe¯i ¯ekl: ÑKdo vidÌ
mne, vidÌ Otceì (Jan 14,9). N·sledujÌcÌho dne
jej uËednÌci vidÏli viset na k¯Ìûi. VidÏli Syna,
vidÏli Otce. Tak milujÌcÌ je nebesk˝ Otec, ke
kterÈmu se p¯ich·zÌme modlit.
PRO» BYCHOM MÃLI BOHU ZPÕVAT?

Kdyû jsem byl v komunistickÈm vÏzenÌ, st·le
jsme tam zpÌvali. Zeptal jsem se jednoho z vÏzÚ˘, kter˝ straönÏ hladovÏl, neboù mÏl mohutnou postavu a p¯ÌdÏly potravy byly pro nÏho
jeötÏ vÌce nedostaËujÌcÌ neû pro ostatnÌ, co ho
vede ke zpÏvu. Jeho odpovÏÔ byla podivuhodn·: ÑDob¯e vÌm, ûe B˘h se z mÈho utrpenÌ nesmÌrnÏ rmoutÌ. ZpÌv·m, abych ho potÏöil a zmÏnil jeho z·rmutek v radost. V éalmu
29,1 je ps·no, ûe bychom mÏli volat k posÌlenÌ
Hospodina. Nemohu ho nechat odejÌt zarmoucenÈho.ì
ZpÌvejme Bohu alespoÚ z tohoto d˘vodu,
ûe ho tÌm m˘ûeme potÏöit. U proroka Sofonj·öe ve 2. kapitole Hospodin projevuje velkÈ
rozho¯ËenÌ. Ale ve 3. kapitole tohoto proroka, kdyû B˘h najde nÏkolik sv˝ch vÏrn˝ch,
Ëteme o BoûÌ radosti a j·sotu. ZmÏÚme BoûÌ
hnÏv a z·rmutek v radost a veselÌ!
Komunismu jeötÏ nenÌ zdaleka u konce aËkoli jiû utrpÏl velikÈ por·ûky. Dok·ûe ûÌt i bez
SovÏtskÈho svazu a sovÏtskÈ arm·dy, sytit se
ze soci·lnÌ nespravedlnosti a hladu a dalöÌch
jev˘, kter˝ch je na svÏtÏ snad jeötÏ vÌce.
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KaûdoroËnÏ vzroste svÏtov· populace o sto
milion˘. Aû bude dneönÌm dÏtem pades·t let,
bude na zemi 10ñ12 miliard lidÌ, tedy zhruba
asi dvojn·sobek. Avöak pozemskÈ zdroje
a voda vzr˘stat nebudou. Bude-li souËasn˝
trend pokraËovat, budou tyto zdroje umenöov·ny zneËiötÏnÌm, öpatn˝m hospoda¯enÌm
a vyËerp·nÌm.
ZabÌt nenarozenÈ dÌtÏ je velmi zlÈ. Umoûnit narozenÌ dÏtÌ bez nutnÈho zaopat¯enÌ je
ovöem nemoudrÈ. Jiû deset milion˘ MexiËan˘ p¯iölo do Spojen˝ch st·t˘, vÏtöina z nich
ileg·lnÏ. Jak˝ n·sobek tohoto mnoûstvÌ dok·ûe USA absorbovat? RovnÏû z·padnÌ Evropa je cÌlem invaze milion˘ obyvatel z nejchudöÌch zemÌ. Je zde opodstatnÏn· hrozba,
ûe hladu bude na zemi st·le vÌce.

do Hanoje, kde mu tamní věřící zařídili ošetření ve vojenské nemocnici.
Tam mu provedli transfuzi krve, ale
zlepšení nenastalo. Jeho zdravotní
stav se nadále zhoršoval a 7. srpna
2002 zemřel.
Čtyři křesanské rodiny, které byly
vysídleny ze svých domů a kterým
bylo zabaveno veškeré soukromé
vlastnictví, hledaly útočiště v témž
okrese, ve vesnici Nha, kde byli všichni místní obyvatelé včetně starosty
křesany. Avšak úřady je přinutily, aby
svůj rodný okres definitivně opustily.
Pak se tito křesané usídlili v provincii
Son La, ale i odtamtud museli z úředního rozkazu odejít.
Podle posledních zpráv se rodiny
snaží získat povolení k opětovnému
usídlení v jejich domovském okrese. Tito křesané přišli o střechu nad
hlavou, protože odmítli zapřít svou
víru. Na příslušné úřady všech stupňů zaslali nejméně osm petic požadujících napravení křivd, které na
nich byly spáchány. Jsou přesvědčeni, že skutek na nich spáchaný je
natolik ohavný a alarmující, že musí
ve Vietnamu vzbudit pozornost
i u vládních kruhů. Nicméně odpověï na své stížnosti dosud nedostali. Ve své zoufalé situaci se proto
křesané nyní dovolávají pomoci mezinárodního společenství a Spojených národů.
Mua Bua Sinh je jedním z mnoha
křesanů, který zemřel za svou víru
v Ježíše; mnozí další jsou jako kriminální živly drženi ve vězení. Od
srpna do října minulého roku uzavřely vietnamské úřady na 400 sborů domácích církví v provincii Buon
Ma Thuoc, kde se scházelo zhruba
130 000 křesanů. Devět pastorů
těchto společenství úřady uvěznily.
Dalších sedm pastorů se pohřešuje
a úřady podnikly na podzemní křesany začátkem tohoto roku další razii, při které bylo zatčeno opět mnoho pastorů.
– Hlas mučedníků, Kanada,
červenec 2003

I TI NEJCHUDäÕ MOHOU POMOCI

K¯esùanÈ by mÏli b˝t prozÌravÌ a nahlÌûet prav˝ch p¯ÌËin vÏcÌ. Nikdo z n·s samoz¯ejmÏ nem˘ûe roz¯eöit problÈmy svÏta nebo univerz·lnÌ cÌrkve, ale kaûd˝ m˘ûe podle sv˝ch
schopnostÌ pomoci.
SpojenÈ st·ty prodÏlaly mnoûstvÌ ekonomick˝ch krizÌ a dokonce i ty nejlepöÌ charitativnÌ organizace, cÌrkve a misie se setkaly
s velk˝mi obtÌûemi. Ale i ti nejchudöÌ lidÈ a nezamÏstnanÌ mohou ˙ËinnÏ pomoci. Mohou si
od¯Ìci sodovku nebo z·kusek. Zn·me chudÈ
dÏti, kterÈ se t¯eba vzdaly radostnÈho oËek·v·nÌ a tÏöenÌ na v·noËnÌ d·rky, aby mohly
pomoci tÏm, kte¯Ì jsou ve velikÈ nouzi. NÏkdo jin˝ zase m˘ûe pomoci tak, ûe informuje
o trpÌcÌch a str·dajÌcÌch svÈ spoluvÏ¯ÌcÌ. To
je jistÏ ˙kol n·s vöech!
Kdyû hovo¯Ìme o hladu, musÌme p¯ipomenout BetlÈm, kde se p¯ed dvÏma tisÌci lety
narodil mal˝ JeûÌö ve st·ji. Svat· rodina by
nemÏla û·dn˝ch prost¯edk˘, kdyby neobdrûela dary od mudrc˘ z v˝chodu.
DneönÌ BetlÈm ûije v hroznÈm napÏtÌ.
Sedmdes·t procent obyvatelstva je bez pr·ce. Nejen potravin ale i vody je m·lo. Turismus, velk˝ zdroj tamnÌch p¯Ìjm˘, proûÌv·
velk˝ ˙tlum kv˘li n·silÌ mezi éidy a Araby ñ
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pr·vÏ na mÌstÏ, kde andÏlÈ kdysi zpÌvali: ÑSl·va na v˝sostech Bohu a na zemi pokoj.ì
Modlete se, aby Izrael mohl b˝t vzorem
pokoje mezi n·rody. ArabskÈ dÏti by se nemÏly uËit h·zet kameny na voj·ky. éidovötÌ
voj·ci by zase mÏli projevovat arabsk˝m dÏtem l·sku. Aù zpÌvajÌ spoleËnÏ andÏlskou pÌseÚ!

P·kist·n

S E V E R O Z Á PA D N Í
PŘÍHRANIČNÍ PROVINCIE
Z AV E D L A I S L Á M S K Ý
ZÁKON ŠARÍJA
Pákistánská severozápadní provincie přijala islámský zákon šaríja jako
oficiální provinční zákon. Křesané
i další minoritní skupiny tak čelí nejisté budoucnosti.
2. června odhlasovalo zákonodárné shromáždění Severozápadní příhraniční provincie (SZPP) v hlavním
městě Péšávaru přijetí islámského
zákona šaríja za svůj právní kodex.
„Ode dneška bude v této provincii
uplatňován zákon šaríja a pro ty,
kteří by to odmítali, zde není místa,“
uvedl Akram Durani, nejvyšší představitel provincie. Za nové legislativy, dojde-li ke střetu mezi stávajícím
zákonem a zákonem šaríja, bude
mít tento islámský zákon přednost,
ačkoli je stále značně neurčité, jak
by vlastně měl v praxi fungovat. Druhý zákon, který byl schválen 4. června, zavádí funkci provinčního soudce zákona šaríja a rovněž Úřad pro
neřesti a ctnosti, tedy jakousi náboženskou policii, bdící nad dodržováním islámského zákona, která je činná např. v Iránu nebo Saúdské
Arábii.
Ačkoli návrh zákona vylučuje
z jeho působnosti nemuslimy a místní křesany, a údajně vůči nim nemůže být vznesena na základě tohoto zákona žádná žaloba,
předpokládá se, že je jen otázkou
času, kdy se nějaké problémy objeví. Nedávné zkušenosti v Severní
Nigérii ukazují, že přes počáteční
sliby se přijetí zákona šaríja dotklo
křesanů i dalších minorit úplně stejně jako muslimů. V Iráku se muslimští extrémisté snaží uplatňovat
zákon šaríja na muslimech i křesanech ve stejné míře. Jistý křesanský představitel uvedl: „Obávám
se nikoli působení ministerského

NEODPADL ANI JEDEN

V Alb·nii mÏl knÏz Andera Krroqui zlomenou nohu. P¯i bitÌ mu dozorci d·vali p¯es hlavu pytel, aby se nemohl vyh˝bat ran·m. MuËitelÈ na nÏho volali: ÑS n·boûenstvÌm je
konec!ì Str·vil 37 let v pracovnÌm t·bo¯e, kde
bylo zast¯eleno vÌce neû sto katolick˝ch knÏûÌ.
Ani jeden z nich vöak svou vÌru nezap¯el,
i kdyû je muËili nebo jim slibovali vöemoûnÈ
v˝hody. Po svrhnutÌ komunismu se v Alb·nii
vr·tilo velkÈ mnoûstvÌ lidÌ k vÌ¯e.
Ti, kte¯Ì trpÏli, byli tÈhoû ducha jako matka Tereza, kter· prohl·sila: ÑPat¯Ìm JeûÌöi
a on m· pr·vo mÏ pouûÌt, aniû by to se mnou
nap¯ed projednal. M˘ûe si mÏ pouûÌt na mÌstech hroznÈho utrpenÌ, anebo mÏ vzÌt k sobÏ
do nebe, prostÏ, jak on rozhodne.ì
Alb·nie je zmÌnÏna takÈ v Bibli ñ v ÿÌman˘m 15,19 ñ pod starovÏk˝m n·zvem Illyrie.
USILOVAT O DŸVÃRN… OBECENSTVÕ
S KRISTEM

J. Tauler, vÏhlasn˝ knÏz a teolog, kterÈho Luther nazval sv˝m uËitelem, v urËitÈ chvÌli svÈho ûivota pocÌtil, ûe se mu nedost·v· jednÈ
d˘leûitÈ vÏci ñ d˘vÏrnÈho obecenstvÌ s Kristem ñ a tak se po lÈta za tuto vÏc modlil, aû se
jednou setkal s jist˝m muûem. Nebyl to vöak
nikdo z jeho koleg˘ teolog˘.
Jednoho dne uslyöel hlas: ÑJdi do tohoto
kostela a najdeö tam toho, koho hled·ö.ì Tauler poslechl. V podloubÌ sedÏl v c·rech hadr˘
ûebr·k. Tauler ho pozdravil: ÑDobr˝ den.ì
Muû odpovÏdÏl: ÑNepamatuji si, ûe bych kdy
proûil öpatn˝ den.ì
5

ÑTak to jsi opravdu öùastn˝ ËlovÏk.ì éebr·k ¯ekl: ÑNikdy jsem nebyl neöùastn˝. Vöechny moje dny byly velmi dobrÈ. Chv·lil jsem
Boha, kdyû jsem hladovÏl, kdyû pröelo nebo
snÏûilo, kdyû jsem byl bez st¯echy nad hlavou. Kdyû jsem si zoufal nebo se setkal se zlem
od druh˝ch, nep¯estal jsem Bohu dÏkovat.
Jsem st·le öùastn˝, protoûe chci, aby se v mÈm
ûivotÏ bezv˝hradnÏ uskuteËÚovala BoûÌ v˘le.
P¯ijÌm·m z BoûÌ ruky radostnÏ vöe, co mi
d·v·, aù je to sladkÈ nebo ho¯kÈ. A to mÏ ËinÌ
öùastn˝m.ì
Tauler se ho zeptal: ÑCo bys dÏlal, kdybys
byl na vÏËnosti zavrûen?ì
ÑM·m dvÏ paûe: pokoru a l·sku. TÏmi bych
Krista objal tak silnÏ, ûe i kdybych mÏl jÌt do
pekla, musel by tam jÌt se mnou. Bylo by pro
mne sladöÌ b˝t s nÌm v pekle, neû b˝t bez nÏho
v nebi.ì
ÑKdy jsi nalezl Boha?ì
ÑKdyû jsem p¯estal lnout k jakÈmukoli tvoru.ì
ÑAle kdo vlastnÏ jsi?ì
ÑJsem kr·lì?
ÑKde je tvoje kr·lovstvÌ?ì
ÑJe pr·vÏ zde, v mÈm srdci. Kristus mi je
dal, kdyû prolil za mÏ svou krev.ì
A tak hledejme vöichni takov· setk·nÌ.
PokraËujeme v pom·h·nÌ pron·sledovan˝m a usilujeme o zÌsk·v·nÌ duöÌ pro Krista
v zemÌch souËasn˝ch i minul˝ch totalit.
DÏkujeme vöem naöim modlitebnÌm partner˘m i finanËnÌm d·rc˘m.
V Kristu V·ö

předsedy nebo jeho ministrů, ale
pracovníků jistých náboženských
stran, kteří zákon šaríja budou chtít
vzít do svých rukou a uplatňovat jej
podle svých představ.“ Úřady pak
mohou nad těmito případy přimhouřit oči. Zdejší malá a zranitelná křesanská komunita má jen malou možnost něco ovlivňovat.
Kampaň za přijetí zákona šaríja
v SZPP rozpoutala aliance šesti konzervativních islámských stran Mutahida Majlis-e-Amal (MMA), která
se dostala k moci v říjnu 2002.
Schválením zákona šaríja v SZPP
byla ještě posílena pozice MMA
v dalších třech pákistánských provinciích a její úsilí za islamizaci společnosti. Strana PML-Q (blízká
pákistánskému vojenskému prezidentovi generálu Mušarrafovi a
vládnoucí straně v Národním shromáždění) potřebuje podporu MMA,
a proto se přizpůsobuje některým
jejím požadavkům, posilujícím roli
islámu i navzdory instinktivně umírněnějšímu Mušarrafovi.
Avšak existují náznaky, že zavedení zákona šaríja v SZPP nemusí
být tolerováno. Federální vláda odvolala v této provincii policejního prezidenta i nejvyššího státního úředníka za to, že patřičně nezasáhli, když
muslimští horlivci zaútočili na prodejny hudebních CD a videokazet
a na reklamní billboardy. Policie také
skutečně provedla několik akcí, při
kterých zatkla jistý počet muslimských fanatiků. Rovněž čtyřiadvacet nazimů (funkce podobná našemu starostovi) z různých částí
provincie podepsalo protestní petici
proti přijetí zákona šaríja. 8. června
pak prezident Mušarraf na jedné
slavnostní recepci v Láhauru pronesl ostrý projev napadající MMA.
Zůstává však nejasné, jak federální
vláda může na toto přijetí zákona
šaríja v SZPP vůbec reagovat.
Modlete se za posílení a ochranu
křesanů v Pákistánu, zejména těch,
kteří žijí v Severozápadní příhranič-

[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.]
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ní provincii, a za tolik potřebnou
moudrost pro prezidenta Mušarrafa, a také za to, aby konflikt mezi
provinční a federální vládou byl vyřešen pokojnou cestou a v zájmu
rovnosti všech občanů bez ohledu
na jejich náboženské vyznání.
– Barnabas Fund, Velké Británie,
11. června 2003

SVÃDECTVÕ O UTRPENÕ KÿESçANŸ

Sestra Ma a jejÌ rodina pr·vÏ spali, kdyû
v noci 21. kvÏtna 2001 vpadli do jejich domu
p¯ÌsluönÌci ËÌnskÈ ve¯ejnÈ bezpeËnosti a zatkli
ji a jejÌho syna s manûelkou. PolicistÈ pak
v bytÏ zanechali pÏtiletÈho vnuka sestry Ma,
a to samotnÈho, bez jakÈhokoli dozoru. Kdyû
sedmadvacetilet· sousedka a k¯esùansk· p¯ÌtelkynÏ tÈto rodiny jmÈnem Yu Zhongju uslyöela hluk a p¯ibÏhla zjistit, co se dÏje, byla
rovnÏû zatËena.
Podle rozhovoru se Ëleny podzemnÌho spoleËenstvÌ, kde sestra Ma p˘sobila, i podle mot·k˘, propaöovan˝ch z vÏzenÌ, byly v tÈûe dobÏ zatËeny desÌtky dalöÌch Ëlen˘ tÈto dom·cÌ
cÌrkve a mnozÌ z nich byli p¯i v˝sleöÌch krutÏ
muËeni elektrick˝mi obuöky, ml·ceni holemi
a p·leni cigaretami. Kdyû nÏkte¯Ì k¯esùanÈ
omdleli, vylili na nÏ policistÈ kbelÌk studenÈ
vody, aby je p¯ivedli k vÏdomÌ a mohli pokraËovat ve v˝slechu.
Vyöet¯ovatelÈ takÈ svlÈkali a zneuûÌvali
mladöÌ ûeny. ÑPouûÌvali elektrickÈ obuöky a
ml·tili n·s s nimi po celÈm tÏle,ì vypr·vÌ sestra Ma a snaûÌ se zadrûet slzy. ÑChtÏli n·s co
nejvÌce ponÌûit.ì
O zatËenÌ a krutÈm muËenÌ p¯i vyöet¯ov·nÌ
sestry Ma p¯inesl zpr·vu i denÌk New York
Times. Jeho redaktor Nicholas Kristof ve
zpr·vÏ z 26. listopadu 2002 uv·dÌ, ûe policistÈ v odlehlÈm ËÌnskÈm regionu vyöet¯ovali
ûenu jmÈnem Ma Yugin, ale jejich snaha vyöla napr·zdno. Kristof napsal: ÑNikdy se nepodvolila n·tlaku vyöet¯ovatel˘, aËkoli ji
tloukli a muËili elektrick˝mi öoky. A i kdyû
byla blÌzko smrti, odmÌtla udat jmÈna Ëlen˘
svÈho spoleËenstvÌ nebo podepsat prohl·öenÌ, ûe se vzd·v· k¯esùanskÈ vÌry.ì
I kdyû bylo fyzickÈ zneuûÌv·nÌ a n·silÌ tak¯ka nesnesitelnÈ, duöevnÌ bylo snad jeötÏ horöÌ. BÏhem vlastnÌho vyöet¯ov·nÌ slyöela, jak
ve vedlejöÌ mÌstnosti muËÌ jejÌho syna. Vyöet¯ovanÌ k¯esùanÈ mohli slyöet vol·nÌ druh˝ch
i pobÌdky vyöet¯ovatel˘, aby zradili svÈ p¯·-

Z AV R A Ž D Ě N Í
K AT O L I C K É H O K N Ě Z E
Odvážný římskokatolický kněz byl
v Pákistánu zastřelen kvůli své obhajobě katolické školy.
Agentura pro lidská práva International Christian Concern dostala
zprávu o vraždě katolického kněze
v Pákistánu. Osmatřicetiletý otec
George Ibrahim ještě strávil 5. července klidný večer ve svém domově, když v ranních hodinách byl brutálně zavražděn v kanceláři své
římskokatolické farnosti v městě
Renala Khurd, kraj Okara, která se
nachází necelých tři sta kilometrů
jižně od Islámábádu.
Když otec Ibrahim zpozoroval
u budovy fary pohyb a slyšel nějaké
zvuky, řekl své kuchařce, že jde ven,
podívat se, co se děje. Když vyšel
před budovou, stal se terčem palby
pěti ozbrojených mužů. Kuchařka
slyšela střelbu a vyběhla ven, ale
viděla již pouze odjíždějící útočníky,
a otce Ibrahima ležet v kaluži krve.
Bezprostředně zavolala policii a starší farnosti. Ibrahimovo tělo bylo odvezeno do nemocnice, kde zjistili, že byl zasažen šesti střelami.
Podle křesanů z Renala Khurd
bylo otci George Ibrahimovi mnohokrát vyhrožováno, protože směle
hovořil o nutnosti zlepšit postavení
křesanů tamní oblasti. Zdá se, že
motiv vraždy souvisí s úspěšnou
snahou otce Ibrahima o denacionalizaci jeho katolické školy. Po řadu
let byla tato škola pod kontrolou úřadů, ale právě nedávno bylo její řízení opět předáno katolické farnosti.
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tele a druhy ve vÌ¯e. P¯i popisov·nÌ tÈto situace jiû sestra Ma nedok·ûe zadrûet pl·Ë.
ÑChtÏli, abych slyöela, jak m˘j syn na¯Ìk·.
Doslova mi to l·malo srdce.ì
Podle zdroj˘ Hlasu muËednÌk˘ byla sestra
Yu ubita p¯i v˝slechu k smrti. ReportÈr Kristof jen potvrdil to, co naöe misijnÌ organizace
hl·s· jiû 36 let: takovÈ zach·zenÌ s k¯esùany
je vÌce neû p˘l stoletÌ v »ÌnÏ bÏûnÈ. ObËanÈ ñ
jejichû jedin˝m zloËinem je zboûnost ñ jsou
p·leni cigaretami, biti holemi a umÌrajÌ pro
svou vÌru.

To však bylo trnem v oku některým
zdejším muslimům.
Jeden z věřících v Renala Khurd
uvedl: „Některé frakce jistých islámských organizací si nepřejí, aby křesané zaznamenali jakýkoli úspěch.“
Katolická církev i další křesané této
oblasti označují tento čin za brutální
projev terorismu.
Reverend George Ibrahim byl pohřben ve své rodné křesanské vesnici Khusphur, kraj Faisalabád. Policie v souvislosti s jeho vraždou
zatím nikoho nezadržela.
Agentura International Christian
Concern naléhá na pákistánskou
vládu, aby zřídila komisi, která by
tento tragický incident důsledně prošetřila. Pákistánská vláda musí pachatele tohoto vražedného činu postavit před soud. Tam, kde by vláda
nad takovým skutkem přimhouřila
oči, bude terorismus na postupu.
– International Christian Concern,
USA, 8. července 2003
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ÑPRON¡SLEDOV¡NÕ JE PRO CÕRKEV
DOBR…ì

Po p¯eËtenÌ takov˝ch p¯ÌbÏh˘, jak˝m je vypravov·nÌ sestry Ma, si m˘ûe nÏkdo poloûit
logickou ot·zku, zda cÌrkev v »ÌnÏ m· v˘bec
nÏjakou perspektivu, moûnost p¯eûÌt Ëi zda
m˘ûe dokonce r˘st. Tuto ot·zku si urËitÏ kladl
i redaktor Kristof, kdyû napsal: ÑJednou
z ironiÌ k¯esùanstvÌ v »ÌnÏ je to, ûe v prvnÌ
polovinÏ dvac·tÈho stoletÌ tisÌce mision·¯˘
v zemi svobodnÏ öÌ¯ilo k¯esùanskou vÌru, ale
jen s nepatrn˝m ˙spÏchem. A nynÌ, kdyû
v »ÌnÏ nesmÏjÌ b˝t zahraniËnÌ mision·¯i a podzemnÌ cÌrkev je pron·sledov·na, k¯esùanstvÌ
v tÈto zemi neobyËejnÏ vzkvÈt· a p¯Ìr˘stky
vÏ¯ÌcÌch se uv·dÏjÌ v desÌtk·ch milion˘.ì
V roce 1949 zde vskutku ûilo pouh˝ch
834 000 protestant˘. V roce 1982 se jejich poËet odhadoval na 35 milion˘ a v roce 1987 na
50 milion˘. V roce 1991 pak odhady uv·dÏjÌ,
ûe v »ÌnÏ je 63 milion˘ protestant˘ a 12 milion˘ katolÌk˘.
Dnes dokonce sama vlasteneck· cÌrkev, jedin· st·tem uzn·van· a takÈ kontrolovan·,
uv·dÌ, ûe poËet ËÌnsk˝ch k¯esùan˘ je 15 milion˘.
Avöak na kaûdÈho vÏ¯ÌcÌho, kter˝ se hl·sÌ
k vlasteneckÈ cÌrkvi, p¯ipad· nejmÈnÏ öest aû
sedm k¯esùan˘ podzemnÌ dom·cÌ cÌrkve. Je
samoz¯ejmÏ obtÌûnÈ p¯esnÏ odhadnout, kolik se v tÏchto dom·cÌch cÌrkvÌ sch·zÌ vÏ¯ÌcÌch. V roce 2000 se podle nepotvrzen˝ch
zpr·v hovo¯ilo o 80 milionech podzemnÌch

NigÈrie

PŘI NÁBOŽENSKÝCH
NEPOKOJÍCH ZAHYNULO
OSMNÁCT LIDÍ
9. června byla v nigerijském městě
Numan zavražděna křesanka
Esther Ethanová. Tento čin spáchal
jistý Mohammed Salisu a jeho důvodem byla skutečnost, že se tato
žena zasvětila evangelizační činnosti v ulicích města. Rozhněvaný dav
křesanů pronásledoval vraha, který nakonec utekl na policejní stanici. Když se jim ho nepodařilo chytit,
jejich hněv se obrátil vůči dalším
muslimům a jejich majetku.
Když Esther Ethanová dokončila
svou pouliční evangelizační práci,
šla do svého blízkého bydliště; těsně v patách jí byl Salisu. Místní policie i sdělovací prostředky prohlašují, že se Esther dostala s tímto
potulným prodavačem vody do spo-
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k¯esùan˘ z hnutÌ dom·cÌch cÌrkvÌ. Je nepochybnÈ, ûe toto hnutÌ je v »ÌnÏ hlavnÌm k¯esùansk˝m proudem.
NejvÏtöÌ koncentrace podzemnÌch k¯esùan˘ je v provincii J¸n-nan ve st¯ednÌ »ÌnÏ a ve
v˝chodoËÌnskÈ provincii »e-ùiang, leûÌcÌ na
jiûnÏ od äanghaje. Asi 10 % populace tÏchto
provinciÌ tvo¯Ì k¯esùanÈ. Dnes se evangelium
öÌ¯Ì prost¯ednictvÌ cestujÌcÌch evangelist˘ ve
vöech ËÌnsk˝ch provinciÌch.
Dokonce i mezi tradiËnÏ mÈnÏ zasaûen˝mi
oblastmi, jak˝mi jsou provincie çiang-si a
Chu-nan ve st¯ednÌ »ÌnÏ a p¯ÌhraniËnÌ provincie Chej-lung-ùian a Vnit¯nÌ Mongolsko a
dalöÌ oblasti, vznikajÌ dÌky sluûnÏ cestujÌcÌch
evangelist˘ misijnÌ buÚky dom·cÌch cÌrkvÌ.
Ud·losti na n·mÏstÌ çien-anmen ze 4. Ëervna
1989 r˘st k¯esùanstvÌ v »ÌnÏ jeötÏ urychlil.
Nap¯Ìklad v kraji Nan-Ëchang p¯inesl komunistick˝ tisk zpr·vu, ûe v tamnÌ oblasti çin-sien ûilo v roce 1984 zhruba dvacet k¯esùan˘. V roce 1991 jejich poËet jiû dosahoval öesti
tisÌc.
ProË zaznamen·v· v »ÌnÏ k¯esùanstvÌ tak
rapidnÌ n·r˘st? JednÌm z pr˘kopnÌk˘ modernÌho k¯esùanstvÌ v »ÌnÏ je pastor Samuel
Lamb, kter˝ str·vil na dvacet let v r˘zn˝ch
vÏzenÌch kv˘li sv˝m neregistrovan˝m evangelizaËnÌm aktivit·m (viz kniha SmÏl˝ jako
ber·nek z nakladatelstvÌ STEFANOS). Tento BoûÌ muû vysvÏtloval naöim misijnÌm kur˝r˘m, ûe zatÌmco se ˙¯ady snaûÌ vöemoûnÏ
potlaËit hnutÌ dom·cÌch cÌrkvÌ, v˝sledek tohoto ˙silÌ je p¯esnÏ opaËn˝: ËÌm vÏtöÌ je opozice tÌm rychleji cÌrkev rychle. Pron·sledov·nÌ se st·v· jak˝msi palivem probuzenÌ.
ÑNeû jsem byl zatËen, mÏl m˘j sbor asi dvÏ
stÏ Ëlen˘. Kdyû jsem byl poprvÈ propuötÏn
z vÏzenÌ, bylo n·s jiû devÏt set! Pak n·m zkonfiskovali vöechny knihy, pom˘cky a dalöÌ vybavenÌ. V˝sledkem bylo, ûe poËet Ëlen˘ sboru vzrostl na 2000!ì S öirok˝m ˙smÏvem na
tv·¯i a se z·bleskem v oËÌch sdÏluje pastor
Lamb naöemu kur˝rovi: ÑPron·sledov·nÌ je
pro cÌrkev v˝bornÈ!ì
Lamb prohlaöuje, ûe ËÌnsk· cÌrkev roste,
protoûe zakouöÌ pron·sledov·nÌ. A je pron·-

ru nad cenou jednoho džbánu vody.
Avšak její děti, které viděly Salisu,
jak za jejich matkou vchází do domu
a pak slyšely křik a viděly Salisu
vycházet se zakrváceným nožem,
takové argumenty popírají. Rodina
zavražděné tvrdí, že média a policie
událost překrucují, aby nemusely
přiznat, že jejich matka byla zavražděna z náboženských důvodů.
Skupina křesanů po činu pronásledovala Salisu, ale ten uprchl na
místní policejní stanici. Bohužel, rozčilení křesané, zklamaní tím, že jim
vrah unikl, se pustili do kolemjdoucích muslimů, kteří se samozřejmě
začali bránit, a tak došlo k nepokojům. Během zhruba dvoudenních
násilných střetech, při kterých mnoho lidí raději uprchlo z města, bylo
zabito patnáct lidí a zničeny čtyři
mešity a tři kostely.
Od zavedení zákona šaríja ve dvanácti státech severní Nigérie jsou
vztahy mezi křesany a muslimy
značně napjaté. Křesanské komunita v těchto převážně muslimských
státech ztratila dřívější svobodu
a nyní čelí novým problémům
a obviněním. Město Numan leží ve
státě Adamawa, který však dosud
zákon šaríja nezavedl. Avšak muslimská populace zde roste díky přílivu ze severu. Proto i zde panují
obavy, že také tento nigerijský stát
nakonec zákon šaríja zavede.
Tváří v tvář zavádění islámského
práva volá církev po nenásilné reakci, což je obvykle pravidlem, ačkoli církev zde musí snášet ze strany extrémistů všelijaké násilí a bránit
sebe sama. A tak je tento případ,
kdy násilí bylo vyvoláno ze strany
křesanů, skutečně výjimečný. Bohužel je nanejvýš pochopitelné, že
křesané zde nikterak nevítají muslimské imigranty, kteří pro ně znamenají stále větší pravděpodobnost,
že i v jejich státě bude nakonec
zaveden zákon šaríja.
Modlete se, aby mezi oběma náboženskými komunitami v Numanu
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sledovan·, protoûe ËÌnötÌ vÏ¯ÌcÌ stojÌ pevnÏ
a vÏrnÏ ve svÈ vÌ¯e.
D˘leûit˝m biblick˝m veröem pro k¯esùanskÈ apologetiky je 1. Petrova 3, 14b, 15:
ÑStrach z nich aù v·s nedÏsÌ ani nezvikl· a P·n
Kristus budiû svat˝ ve vaöich srdcÌch. BuÔte
vûdy p¯ipraveni d·t odpovÏÔ kaûdÈmu, kdo
by v·s vysl˝chal o nadÏji, kterou m·te, ale
ËiÚte to s tichostÌ a s uctivostÌ.ì
Petr n·m nakazuje, abychom se stali apologetiky, posvÏcovali ve sv˝ch srdcÌ Krista,
zvl·ötÏ v kontextu s pron·sledov·nÌm a utrpenÌm, kterÈ se jiû v dob·ch prvotnÌ cÌrkve
hojnÏ vyskytovalo. Petr zde nab·d· vÏ¯ÌcÌ,
aby se neb·li tohoto utrpenÌ, pron·sledov·nÌ, muËenÌ nebo uvÏznÏnÌ. »ÌnötÌ vÏ¯ÌcÌ si tento
p¯Ìstup osvojili. Jejich postoj a odezva m· jak
defenzivnÌ, tak ofenzivnÌ rozmÏr. DefenzivnÌ
spoËÌv· v ochotÏ pro JeûÌöe trpÏt a t¯eba i zem¯Ìt a jeötÏ navÌc prokazovat sv˝m muËitel˘m l·sku.
MajÌ vöak i postoj ofenzivnÌ, kter˝ spoËÌv·
v uzn·nÌ Krista jako jedinÈho P·na, a proto
vÏ¯ÌcÌ oponujÌ jakÈmukoli systÈmu a p¯esvÏdËenÌ, kterÈ tuto skuteËnost evidentnÏ odmÌt·.
A pr·vÏ to se st·v· hlavnÌm d˘vodem jejich
pron·sledov·nÌ.
Od roku 1949 byla historie k¯esùanskÈ cÌrkve v »ÌnÏ historiÌ o ˙tlaku a pron·sledov·nÌ.
Ale jak ËÌnsk· cÌrkev proch·zela r˘zn˝mi
st·dii perzekuce, postupnÏ se p¯emÏnila z b·zlivÈ, ÑzahraniËnÏ ladÏnÈì institucion·lnÌ cÌrkve na cÌrkev smÏlou, dom·cÌ a neinstitucion·lnÌ; a zmÏnila se rovnÏû z misijnÏ z·vislÈ na
misijnÏ nez·vislou. Je to cÌrkev, kter· öla k¯Ìûovou cestou, n·sledujÌc ölÈpÏje svÈho P·na:
zradu, soud, poko¯enÌ, opuötÏnost, utrpenÌ,
smrt, poh¯eb, vzk¯ÌöenÌ a dar Ducha Letnic.
Historick˝ obraz trpÌcÌ cÌrkve v »ÌnÏ vskutku p¯ipomÌn· tv·¯ SluûebnÌka P·nÏ, kter˝ za
nÌ trpÏl.

bylo obnoveno pokojné soužití. Modlete se, aby křesané neodpovídali
na násilí opět násilím. Pamatujte i na
rodinu sestry Ethanové i na všechny, kteří byli zraněni nebo přišli o své
obydlí.
– Barnabas Fund, Velké Británie,
4. srpna 2003
Z T R ÁTA R E S P E K T U Z A
ZÍSKÁNÍ VĚČNÉ NADĚJE
Navzdory rapidnímu nárůstu islámských extrémistů, přijímají mnozí Nigerijci Ježíše Krista za Spasitele.
Jedním z takových konvertitů je
i Dahiru, se kterým se setkali členové týmu Hlasu mučedníků při své
nedávné cestě.
Dahiru je nejstarším synem náčelníka jednoho rodového klanu
v nigerijském státě Plateau. Očekávalo se, že Dahiru coby horlivý
muslim bude jednou místo svého
otce klanovým náčelníkem, tedy
v nejprestižnějším postavení nigerijské společnosti. Jako člen militantní muslimské organizace zvané Muslimské bratrstvo se účastnil
šestiměsíčního výcviku v Saúdské
Arábii a Súdánu. Když se vrátil
domů, pomáhal s plánováním násilných činů vůči křesanům napříč
celou Nigérií. Dahiru prohlašuje, že
muslimové mají v plánu islamizaci
celé Nigérie a mají velmi dobře vypracovanou kampaň namířenou
proti křesanům, jejich sborům
a zámořským misiím. Dahiru byl
v té době ochotný zemřít pro muslimskou věc a byl přesvědčen, že
unikne věčnému zatracení, když
zasvětí svůj život svaté válce proti „nevěřícím“. „Byli jsme skálopevně přesvědčeni, že zabijeme-li při
džihádu člověka, nic se nám nestane. Z výcvikového střediska
jsme se vraceli jako opravdoví členové našeho Muslimského bratrstva.“
Ale Bůh měl pro Dahirův život jiný
plán – totiž že ho jednou přivede

MODEL ST¡TNÕ SVRCHOVANOSTI NAD
VäEMI N¡BOéENSTVÕMI

TradiËnÌm ËÌnsk˝m modelem vztahu mezi
cÌrkvÌ a st·tem je svrchovanost st·tu nad n·10

boûenstvÌm. V tradiËnÌm ËÌnskÈm uspo¯·d·nÌ se cÌsa¯ tÏöil nejvyööÌm moci. Dnes tento
model st·tnÌ svrchovanosti pokraËuje v podobÏ totalit·rnÌ komunistickÈ moci. Coû znamen·, ûe v »ÌnÏ pojem oddÏlenÌ st·tu od cÌrkve, jak ho zn·me z demokratick˝ch zemÌ, ve
skuteËnosti neexistuje. CÌrkev zde musÌ pracovat pod n·boûensk˝m dohledem komunistickÈ strany a st·tnÌho apar·tu. St·t zde zast·v· a propaguje svou vlastnÌ ortodoxii
marxismu-leninismu a myölenek Mao Ce-tunga. Po 15. sjezdu strany k nÌ byly p¯id·ny
jeötÏ myölenky Teng Siao-pchinga. Vöechny
dalöÌ ideologie a vÌry jsou povaûov·ny za bludnÈ.
N·boûenskÈ aktivity provozovanÈ mimo
st·tnÌ kontrolu jsou vöak nejen povaûovanÈ
za ideologicky cizorodÈ, ale rovnÏû za Ñileg·lnÌì a z tohoto d˘vodu jsou ze strany ˙¯ad˘
p¯edmÏtem leg·lnÌ perzekuce. Dom·cÌ cÌrkve, kterÈ odmÌtajÌ st·tnÌ registraci a p˘sobÌ
tak mimo st·tem uzn·vanou vlasteneckou cÌrkev, se dost·vajÌ do kategorie Ñileg·lnÌch n·boûensk˝ch aktivitì. NÏkterÈ sbory dom·cÌch
cÌrkvÌ, kterÈ jsou zvl·öù misijnÏ aktivnÌ, pak
dost·vajÌ n·lepku Ñsekt·¯sk˝ch skupinì a st·vajÌ se cÌlem nejtvrdöÌch ˙tok˘ st·tnÌ moci.

k víře, kterou chtěl Dahiru původně
hubit.
Nyní jako křesan žije Dahiru bez
postavení, kterému se dříve těšil.
Členové jeho rodového klanu si ho
již neváží a pohrdají jím. Jeho rodina i přátelé ho zavrhli a Dahiru
žije ve stálé hrozbě z pronásledování.
V září 2001 se stal Dahiru svědkem násilí páchaného na křesanech, které muslimové brutálně napadli ve městě Jos. Taktika a řádění
jeho dřívějších soudruhů v něm opět
vyvolaly staré známé pocity. Dostal se do pokušení vrátit se opět
k dřívější nenávisti a pustit se do
těch, kteří tak ohavně chladnokrevně pronásledovali křesany.
Pastor, kterému se svěřil se svými
pocity, mu připomněl, jak za takové
situace jednal Pán Ježíš: „Když mu
spílali, neodplácel spíláním; když
trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do
rukou toho, jenž soudí spravedlivě“
(1. Petrova 2,23).
– Hlas mučedníků, USA,
srpen 2003

ROLE VLASTENECK… CÕRKVE

»Ìnsk· ˙stava zaruËuje sv˝m obËan˘m svobodu n·boûenskÈho vyzn·nÌ. Svoboda n·boûenstvÌ vöak v sobÏ nezahrnuje ve¯ejnÈ svobodnÈ hl·s·nÌ svÈ n·boûenskÈ vÌry a je
omezena na mÌsta urËen· pro n·boûenskÈ
aktivity a rovnÏû nikomu nedovoluje zaloûit
cÌrkev odpovÌdajÌcÌ vlastnÌmu n·boûenskÈmu
p¯esvÏdËenÌ.
Po kolapsu nÏkdejöÌho SovÏtskÈho svazu
a v˝chodoevropsk˝ch komunistick˝ch reûim˘ zaËala ËÌnsk· komunistick· strana utahovat sv˘j kontrolnÌ apar·t a rozpoutala
kampaÚ s cÌlem Ñsladit n·boûenstvÌ se socialistickou spoleËnostÌì. (Peopleís Daily,
14. b¯ezna 1996).
Podle vysvÏtlenÌ ËÌnskÈho ⁄¯adu pro n·boûenskÈ z·leûitosti se slovem Ñsladitì rozu-

Nigerijský křesan Dahiru, který před svým
obrácením prošel výcvikovými středisky
v Saúdské Arábii a Súdánu, kde byl cvičen teroristickým akcím proti křesanům.

11

n

Svat· zemÏ

mÌ pod¯Ìdit n·boûenstvÌ socialismu (Zong Jiao
Gong Zuo Tong Xun, b¯ezen 1996, str. 31).
(⁄¯ad pro n·boûenskÈ z·leûitosti je vl·dnÌ
org·n, kter˝ m· na starosti vöechny vlasteneckÈ n·boûenskÈ organizace v »ÌnÏ, kter˝m
komunistick· strana vnucuje svou vlastnÌ n·boûenskou politiku.) Jin˝mi slovy se musÌ
kaûdÈ n·boûenstvÌ zformovat tak, aby vyhovovalo n·boûensk˝m doktrÌn·m a etick˝m
Ël·nk˘m podporujÌcÌm v˝stavbu socialismu.
Vöechny negativnÌ elementy je nutno eliminovat a kaûd· n·boûensk· skupina se musÌ st·t
povolnou k p¯Ìkaz˘m ËÌnskÈ komunistickÈ
strany. JeötÏ z¯etelnÏjöÌm v˝sledkem procesu
sladÏnÌ se socialismem je skuteËnost, ûe pouze urËitÌ ÑvlasteneËtÌì n·boûenötÌ profesion·lovÈ (kter˝m komunistick· strana vydala povolenÌ ke k·z·nÌ) smÏjÌ hl·sat ide·ly l·sky
a ducha p¯ipravenÈho k obÏti, ale nikoli jiû
biblickÈ uËenÌ o velkÈm posl·nÌ, vzk¯ÌöenÌ,
poslednÌch dnech a duchovnÌm boji.
»Ìnsk· vl·da je p¯esvÏdËena, ûe jedinou
legitimnÌ sfÈrou pro k¯esùanskÈ protestantskÈ
aktivity je hnutÌ vlasteneckÈ cÌrkve, jako jedna z dalöÌch vlasteneck˝ch organizacÌ. Toto
hnutÌ zaloûil st·tnÌ apar·t v roce 1950 a v roce
1954 bylo pojmenov·no ofici·lnÏ jako tzv.
Trojn·sobnÏ vlasteneckÈ hnutÌ (TSVH). Jeho
funkcÌ je napom·hat vl·dÏ p¯i prov·dÏnÌ jejÌ
n·boûenskÈ politiky. TSVH se zodpovÌd· ⁄¯adu pro n·boûenskÈ z·leûitosti, kter˝ vyd·v·
registrace, povolenÌ ke k·z·nÌ, prov·dÌ ökolenÌ pastor˘ a vykon·v· finanËnÌ dohled. Tak
nap¯Ìklad v jednom sboru ofici·lnÌ vlasteneckÈ cÌrkve onemocnÏl pastor. Ateistick˝ ⁄¯ad
pro n·boûenskÈ z·leûitosti vydal povolenÌ, ûe
mÌsto pastora smÌ k·zat jeho asistent. V dobÏ,
kdy k·zal pastor˘v asistent, nesmÏl k·zat nikdo jin˝, dokonce ani nemocn˝ pastor, pokud by se zrovna cÌtil lÈpe. Kdyû se pastor
uzdravil, dostal opÏt povolenÌ k·zat, zatÌmco
jeho asistent jiû k·zat nesmÏl.

Z AV R A Ž D Ě N Í
KONVERTITY
Tělo muslimského konvertity, který
přestoupil ke křesanství a byl pohřešován od poloviny července, bylo
nalezeno rozsekáno na kusy. Za tímto hrozným činem nepochybně stojí
muslimští extrémisté.
Zavražděný muž opustil svou rodinu a přátele asi před dvěma týdny, když cestoval do hor v Palestinské autonomní oblasti. Měl sebou
křesanské materiály – audiokazety, videokazety a Bible. Během následujících deseti dnů od něho jeho
rodina ani přátelé nedostali jakoukoli zprávu. Nyní dostala rodina nazpět jeho rozčtvrcené tělo, evidentně na výstrahu všem dalším
konvertitům. Zavražděný křesan
po sobě zanechal ženu a dvě děti.
Jména všech zainteresovaných
i další detaily nemohou být kvůli
bezpečnosti zveřejňovány.
Křesané žijící v této části Svaté
země jsou zahrnuti do podpůrných
programů misijních organizací kvůli pronásledování muslimskými extrémisty z Palestinských autonomních oblastí. Ti se zaměřují zejména
na muslimské konvertity. Někteří
z nich se již stali terčem těchto
útoků. Minulý rok jednomu z těchto
konvertitů kdosi telefonoval, že jeho
spoluvěřící – rovněž muslimský
konvertita – leží v kritickém stavu
v nemocnici. Muž ihned nasedl do
auta, aby jel za svým přítelem. Na
cestě se ho však nějaké auto záměrně snažilo vytlačit z vozovky.
Pak mu opět kdosi zatelefonoval
a sdělil mu, že vše byl pouze žert.
Později však byl fyzicky napaden,
zraněn a musel být hospitalizován.
Zdejší křesané, kteří těmto konvertitům pomáhají, prohlašují, že
militanti z Palestinských autonomních oblastí mají právě nejvíce spadeno na tato konvertity. Hnutí Ha-

⁄LOHA DOM¡CÕCH CÕRKVÕ

Dom·cÌ cÌrkve, kterÈ vznikajÌ p˘sobenÌm cestujÌcÌch evangelist˘ nebo prostÏ spont·nnÌm
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r˘stem sbor˘ povaûujÌ ˙¯ady za ileg·lnÌ a poûadujÌ od nich, aby se zaregistrovaly u ⁄¯adu
pro n·boûenskÈ z·leûitosti. JednÌm z poûadavk˘ tÈto registrace je i to, ûe hlavnÌ pastor
bude schv·len ze strany TSVH, kter· vöak
pro nÏho nejprve musÌ zÌskat schv·lenÌ u ⁄¯adu pro n·boûenskÈ z·leûitosti. DalöÌm poûadavkem je, ûe sbor m˘ûe mÌt jen urËitÈ mnoûstvÌ Ëlen˘, musÌ sestavit sborovou radu atd.
Je obvyklÈ, ûe se dom·cÌ cÌrkev, kter· se
zaregistruje u ⁄¯adu pro n·boûenskÈ z·leûitosti, se musÌ p¯ipojit k TSVH. AËkoli jmenovan˝ ˙¯ad ofici·lnÏ prohlaöuje, ûe to nenÌ
podmÌnkou, ve skuteËnosti je toto p¯ipojenÌ
samoz¯ejmÈ. Pokud se dom·cÌ cÌrkev odmÌtne zaregistrovat nebo p¯ipojit k TSVH, jsou
jejÌ pasto¯i varov·ni, ûe ponesou p¯ÌsluönÈ
n·sledky. Pokud se i tak nad·le zdr·hajÌ, jejich bohosluûby jsou rozpuötÏny, hlavnÌ p¯edstavitelÈ zatËeni a posl·ni do pracovnÌch t·bor˘ nebo v lepöÌm p¯ÌpadÏ jim je uloûena
pokuta. V letech 1996 aû 1997 bylo mnoho
pastor˘ zatËeno za to, ûe se odmÌtajÌ p¯ipojit
k TSVH. Zn·m˝m se stal p¯Ìpad pastora Xu
Yongze, kter˝ byl zatËen 16. b¯ezna 1997 a odsouzen na zaË·tku ¯Ìjna tÈhoû roku k deseti
let˘m vÏzenÌ.
DalöÌ mÈnÏ zn·m˝ p¯Ìpad je osud vedoucÌho p¯edstavitele dom·cÌ cÌrkve Yan Defenga
z provincie Kan-su. ⁄¯ad ve¯ejnÈ bezpeËnosti ho po Ëty¯i roky vöelijak öikanoval. PoprvÈ
byl zatËen v Ëervnu 1995, kdy ho p¯i v˝slechu
muËili a snaûili se z nÏho dostat jmÈna Ëlen˘
jeho sboru. V b¯eznu 1997, o velikonoËnÌch
sv·tcÌch, vtrhla do jeho domu znenad·nÌ policie v dobÏ, kdy u nÏho bylo osmn·ct dalöÌch
spoluvÏ¯ÌcÌch. PolicistÈ zkonfiskovali vöechny Bible, zpÏvnÌky a dalöÌ k¯esùanskÈ tiskoviny a Ëtrn·ct vÏ¯ÌcÌch zatkli. Sedm z nich bylo
po öesti hodin·ch propuötÏno, dalöÌch pÏt bylo
propuötÏno po zaplacenÌ pokuty. Yan˘v bratr
Dehui byl ve vÏzenÌ drûen patn·ct dnÌ, Yan
s·m byl vÏznÏn celkem 53 dnÌ bez soudu a jakÈhokoli ofici·lnÌho vysvÏtlenÌ, proË z˘st·v·
ve vazbÏ.

más za tímto účelem dokonce dostává zvláštní dotace z Iránu.
Podle islámského zákona šaríja
jakýkoli muslim, který opustí islám,
propadá smrti.
– Barnabas Fund, Velké Británie,
29. července 2003
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Kambodûa

K Ř E S ŤA N É O B V I N Ě N I
ZA SUCHÉ POČASÍ
Dav asi čtyř set buddhistů napadl
13. července během nedělních bohoslužeb kostel ve vesnici Kok Pring
v jihovýchodní části Kambodži. Útočníci zničili kříž před budovou kostela, rozbili okna a zničili Bible. Kostel
by byl zničen úplně, kdyby nezasáhla policie. Podle Hun Nenga,
guvernéra provincie Svay Rieng,
došlo k určitým zraněním, ale další
podrobnosti na toto téma nejsou
známy. Roj policistů obstoupil kostel a velitelé vyzvali vesničany, aby
odešli a respektovali náboženská
práva druhých.
Zdá se, že jedním z důvodů útoku
je již tříleté mimořádně suché počasí. Policejní šéf Sort Nady pro agenturu Associated Press uvedl, že se
útočníci na křesany hněvají, protože prý jejich přítomnost zapříčinila
suché počasí, které zničilo úrodu
rýže. Podle zpráv agentury Zenit,
dav muslimů také proti křesanům
reptal, že buddhisty pohrdají. Protože mnozí křesané v Kambodži jsou
vietnamskými utečenci, kteří ze své
vlasti uprchli před pronásledováním,
předpokládá se, že za útokem může
být i nevole k těmto vietnamským
uprchlíkům.
Modlete se za křesany a buddhisty v Kambodži, aby se toto násilí nestupňovalo, ale aby tyto dvě
komunity dokázaly žít společně v pokoji.
– Hlas mučedníků, Kanada,
16. července 2003
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Laos

PRO» SE DOM¡CÕ CÕRKVE NECHTÃJÕ
REGISTROVAT A ODMÕTAJÕ SE PÿIPOJIT
K VLASTENECK… CÕRKVI?

KRUTÉ ROZSUDKY
KOMUNISTICKÝCH ÚŘADŮ

Za prvÈ, odcizenÌ mezi dom·cÌmi cÌrkvemi
a TSVH je hluboce zako¯enÏnÈ a t·hne se celou historiÌ ËÌnskÈ cÌrkve jiû od roku 1950.
V tomto roce byli k¯esùanÈ svÏdky, jak vl·da
pouûÌvala TSVH ke zniËenÌ jak institucion·lnÌ
cÌrkve, kter· vznikla p˘sobenÌm zahraniËnÌch
mision·¯˘ ze Z·padu, tak domorodÈ cÌrkve
zaloûenÈ samotn˝mi ËÌnsk˝mi k¯esùany. Mnoho k¯esùan˘ skonËilo tehdy ve vÏzenÌ a mnozÌ
kv˘li tomu, ûe je zradili pasto¯i TSVH.
Z tÏchto d˘vod˘ k¯esùanÈ dom·cÌch cÌrkvÌ
nepovaûujÌ TSVH a »Ìnskou k¯esùanskou radu za autentickÈ reprezentanty ËÌnskÈ cÌrkve.
Za druhÈ, pokud k takovÈ ˙¯ednÌ registraci dojde, m· to za n·sledek omezenÌ aktivit
sboru na nedÏlnÌ bohosluûby. Dokonce i modlitebnÌ setk·nÌ bÏhem t˝dne nebo setk·v·nÌ
skupinek vÏ¯ÌcÌch po dom·cnostech je zak·z·no. Pasto¯i vlasteneckÈ cÌrkve jsou povinni umravÚovat v tomto ohledu vÏ¯ÌcÌ. Jakmile se jednou p¯ipojÌ k TSVH ztratÌ duchovnÌ
svobodu, kter· se pod¯izuje jen vedenÌ Ducha svatÈho. A tak vÏtöina dom·cÌch sbor˘
radÏji trpÌ n·sledky svÈho vzdoru, neû by
o tuto duchovnÌ svobodu p¯iöly.
Za t¯etÌ, pokud se dom·cÌ cÌrkev zaregistruje a p¯ipojÌ se k TSVH, nesmÌ jiû provozovat
jakoukoli evangelizaËnÌ Ëinnost mimo vlastnÌ
budovu sboru nebo prostory ofici·lnÏ vyhrazenÈ pro bohosluûebn· setk·v·nÌ. Ale dom·cÌ cÌrkve evangelizaci povaûujÌ za sv˘j prvo¯ad˝ ˙kol a v tomto smÏru vyuËujÌ svÈ Ëleny a
ökolÌ pastory a evangelisty, kterÈ pak vysÌlajÌ
do sousednÌch provinciÌ, aby tam k·zali zvÏst
o Kristu. Pokud by se p¯ipojily k TSVH, mÏly
by se vzd·t evangelizace, hlavnÌ souË·sti svÈho k¯esùanstvÌ? Ot·zka stojÌ jasnÏ: evangelizovat, nebo nikoli? Z·kony jejich zemÏ jednoznaËnÏ odporujÌ cÌrkevnÌ expanzi, kterou tato
spoleËenstvÌ zakouöejÌ. »lenovÈ ËÌnsk˝ch dom·cÌch cÌrkvÌ jsou p¯esvÏdËeni, ûe musÌ naplnit p¯ik·z·nÌ o velkÈm posl·nÌ. ChtÏjÌ se radÏji
d·l odd·vat evangelizaËnÌ pr·ci neû poslouchat ËlovÏka (Skutky 5,29).

Od prvního dne musel laoský křesan Thong Chan velmi tvrdě pracovat. Byl zařazen do skupiny, která
v džungli porážela stromy a dopravovala je do města. Jindy musel zase s dalšími vězni pracovat
na výstavbě nové silnice. Strava,
kterou dostávali, nebyla tak namáhavé práci odpovídající. Každý vězeň dostal ráno jednu sběračku
obilné kaše. K obědu a večeři dostali trochu rýže se sušenou rybou.
Thong Chan je nyní velmi slabý,
churaví a není schopen chodit bez
pomoci druhých. Navíc je v nebezpečí dalšího uvěznění. Velké potíže tohoto třiapadesátiletého pastora z města Oudomxyay začaly,
když ho úřady zatkly v důsledku
prudkého nárůstu členů jeho sboru.
Laos je komunistická země, kde
se již téměř třicet let nic nezměnilo.
V hlavním městě Vientiane bylo vystavěno několik moderních hotelů
pro uspokojení vrůstajícího turistického ruchu. Jako kontrast těchto
novostaveb působí staré a omšelé
domy zdejších šesti milionů obyvatel, kteří musejí bojovat o zabezpečení základních životních potřeb.
Laos není pouze chudou zemí,
ale i místem krutého pronásledování křesanů. Na konci devadesátých let se toto pronásledování ještě zintensivnilo. Řada kostelů byla
zbořena, pastoři a evangelisté byli
posláni do vězení a věřící se ocitli
pod policejním dohledem.
Pastor Boonmy Kindawong sloužil od roku 1970 jako duchovní
správce kongregace ve městě
Louang Pra Bang až do svého zatčení v srpnu 1999. Byl odsouzen
na tři roky a jeden měsíc a propuštěn v září minulého roku. Tento
šestapadesátiletý pastor je rovněž
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Nakonec, nejp·dnÏjöÌm d˘vodem, proË se
dom·cÌ cÌrkve odmÌtajÌ registrovat a p¯ipojit
k TSVH je skuteËnost, ûe vÏ¯Ì v JeûÌöe Krista
jako P·na cÌrkve. Kdo je hlavou cÌrkve, Kristus nebo st·t? TSVH p¯ijÌm· st·t jako svrchovanou autoritu nad z·leûitostmi cÌrkve.
Dom·cÌ cÌrkve se rozhodly poslouchat Krista; a pokud tato posluönost znamen· utrpenÌ, jsou radÏji ochotni kr·Ëet Ñcestou k¯Ìûeì,
neû poslouchat ateistickou vrchnost, kter· je
od sluûby Kristu vöemoûnÏ odrazuje. Tito
smÏlÌ vÏ¯ÌcÌ vÏdÌ, ûe musÌ b˝t nep¯etrûitÏ p¯ipraveni na pron·sledov·nÌ neboù n·sledujÌ
JeûÌöe a nikoli Mao Ce-tunga Ëi souËasnÈ ËÌnskÈ komunistickÈ pohlav·ry. Tito k¯esùanÈ
vÏdÌ, ûe Ñjim je z milosti d·no netoliko v Krista
vÏ¯it, ale pro nÏho i trpÏt,ì a ûe se octli
v tomtÈû duchovnÌm konfliktu jako kdysi apoötol Pavel (Filipensk˝m 1, 29;30).
ProË si naöi ËÌnötÌ brat¯i a sestry volÌ agÛnii
utrpenÌ, bez vyhlÌdek na jakÈkoli zlepöenÌ?
VÏdÌ totiû dob¯e, ûe na konci je pro nÏ p¯ipraven vÌtÏzn˝ vÏnec ñ tent˝û jak˝ dostane
ËÌnsk· k¯esùanka, kter· byla kv˘li svÈ vÌ¯e
uvÏznÏna a podle zpr·v kaûdÈ r·no, kdyû st·la v ¯adÏ s ostatnÌmi a mÏla jako druzÌ vyk¯iknout: ÑKomunismus je dobr˝!ì, vyk¯ikla mÌsto toho: ÑJeûÌö je lepöÌ!ì Za trest pak
musela dÏlat kliky. Miliony vÌtÏzn˝ch ËÌnsk˝ch
k¯esùan˘ prohlaöujÌ: ÑJeûÌö je lepöÌ!ì
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, Ëerven 2003

otcem devíti dětí. Koncem minulého roku se jedna z dcer provdala
za jistého křesana. Policie si tento
mladý pár předvolala a sdělila jim,
že jim povolí žít pohromadě jen pokud se zřeknou své křesanské víry.
Oba mladí lidé to odmítli a žijí od té
doby odděleně.
V jiném vyprávění se Hlas mučedníků dověděl o kapitánu laoské
armády, který v dubnu roku 1996
přijal Krista. Kapitán Khamtan pak
nenavštěvoval shromáždění podzemní církve, ale chodil na bohoslužby oficiální, státem registrované
církve. Po pouhých dvou návštěvách tohoto shromáždění byl zatčen a uvězněn ve vězení v provincii Hua Phanh, šest set kilometrů
od Vientiane.
Sengdala je devatenáctiletá dcera již výše zmíněného pastora
Thong Chana. Obrátila se v roce
1998, jeden rok po otcově zatčení.
V obavě před pronásledováním se
raději přestěhovala do Vientiane,
aby se tam pokusila získat vzdělání v oblasti počítačů a získala pak
lepší zaměstnání. Také snila o tom,
že se naučí anglicky a bude tak
moci lépe sloužit Bohu. Její sny
však závisely na získání peněz nutných pro absolvování výuky.
Třiačtyřicetiletá Sengdalina matka se jmenuje Sengchan a vlastní
malé lahůdkářství na tržišti. Její příjem postačí sotva na potravu pro
celou rodinu. Avšak komunistické
úřady, poté co uvěznily jejího manžela, nechaly krámek zavřít.
Sengdala má tři bratry: Bouthavy (27 let), Sysoanthong (25 let)
a Chanthasou (22 let).
Bouthavy studoval architekturu
na univerzitě ve Vientiane a pak
pracoval na Úřadu pro výstavbu
a rozvoj Oudomxay. Když byl jeho
otec zatčen, byl Bouthavy ihned
propuštěn a musí dělat ty nejhorší
práce, aby se nějak uživil. Jeho
současný měsíční plat v přepočtu
činí necelých 500 Kč. Úřady mu

Skupina k¯esùansk˝ch ûen dom·cÌ cÌrkve p¯i spoleËnÈ
modlitbÏ. Tito vÏ¯ÌcÌ jsou jen malou Ë·stÌ mnohamilionovÈho duchovnÌho spoleËenstvÌ ËÌnsk˝ch k¯esùan˘, kte¯Ì
vÌtÏznÏ p¯em·hajÌ nen·vist a pron·sledov·nÌ ortodoxnÌ
komunistickÈ vl·dy a ˙¯ad˘.
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Malawi

sdělily: „Když se zřeknete víry, dostanete svou dřívější funkci.“ Ale
Bouthavy rezolutně odmítl.
Podobně i jeho bratři Sysoanthong a Chanthasou musí těžce
pracovat za ještě menší měsíční
plat (asi 340 Kč). Nemají však šanci získat lepší zaměstnání, pokud
zůstanou své víře v Krista věrni.
Tyto příběhy jsou pouze malým
vzorkem bezpočtu dalších podobných údělů, které na 50 000 laoských křesanů musí kvůli své víře
snášet.
– Hlas mučedníků, Kanada,
červenec 2003

PROTIKÿESçANSK… A†PROTIZ¡PADNÕ
N¡SILÕ

Dav muslim˘ napadl 27. a†28. Ëervna nÏkolik kostel˘ a†kancel·¯Ì charitativnÌ organizace Save the Children. Jde o†v˘bec prvnÌ novodobÈ n·boûenskÈ nepokoje v†tÈto zemi.
V sobotu 29. Ëervna byly v†d˘sledku p·teËnÌho n·silÌ povol·ny arm·dnÌ jednotky,
kterÈ operovaly na celÈm ˙zemÌ Malawi.
V†bÏhem nepokoj˘ doölo k†velk˝m materi·lnÌm ökod·m a†t¯i lidÈ byli zranÏni. MuslimovÈ vyjad¯ovali protest proti tomu, ûe vl·da
tajnÏ vydala do rukou USA pÏt osob podez¯el˝ch z†ËlenstvÌ v†organizaci Al-kajda.
V uplynul˝ch letech, kdy muslimsk· populace zaznamenala v†zemi velk˝ n·r˘st (nynÌ asi
13 %) a†jejÌ hlas st·le sÌlil, vzr˘stalo v†zemi n·boûenskÈ napÏtÌ. Tento incident je vöak prvnÌm p¯Ìpadem, kdy toto napÏtÌ n·silnÏ vyvrcholilo v†tak rozs·hlÈm mÏ¯Ìtku. TamnÌ
policejnÌ n·ËelnÌk Patrick Hora k†tomu dod·v·: ÑByli jsme zaskoËeni a†pr·vÏ z†tohoto d˘vodu se n·m situace ponÏkud vymkla z†rukou,
ale nakonec jsme mÏli vöe pod kontrolou.ì
Ohnisko nepokoj˘ vzniklo v†centru mÏsta
Mangochi, kde muslimovÈ tvo¯Ì vÏtöinu. Dav
asi dvou set muslim˘ zaËal dÏlat v˝trûnosti,
rozbil okna a†dve¯e u†nÏkolika kostel˘. Justin
Opuku, ¯editel malawskÈ kancel·¯e organizace Save the Children (ZachraÚte dÏti), uvedl,
ûe jeho charitativnÌ organizace se stala cÌlem
˙toku kv˘li tomu, ûe m· napojenÌ na USA.
Bakili Muluzi, malawsk˝ prezident muslimskÈho vyzn·nÌ, uvedl, ûe nenÌ ochoten ve svÈ
zemi tolerovat jakÈkoli n·silÌ. Avöak nÏkte¯Ì
muslimovÈ z˘st·vajÌ ve vzdoru a†prohlaöujÌ,
ûe je prezident zklamal.
Modlete se, aby k¯esùanÈ v†Malawi ˙toky
neopl·celi. P¯edstavitelÈ zdejöÌ k¯esùanskÈ
komunity, kter· tvo¯Ì okolo 80 % obyvatelstva, se tomu snaûÌ vöemoûnÏ zabr·nit. Modlete se, aby v†tÈto zemi mohli spoleËnÏ ûÌt k¯esùanÈ a†muslimovÈ v†pokojnÈm souûitÌ.
ñ Barnabas Fund, VelkÈ Brit·nie,
30. Ëervna 2003

Křesanská dívka Sengdala, jejíž otec byl
kvůli své víře uvězněn.

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
StaröÌ ËÌsla v†elektronickÈ
podobÏ naleznete na
internetovÈ adrese:
mucednici.prayer.cz
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VnÌmejme i to, co v NovÈm Z·konÏ chybÌ
Je d˘leûitÈ v PÌsmu sledovat nejen to, co je ps·no, ale i to, co v nÏm chybÌ.
JednÌm z nejd˘leûitÏjöÌch rys˘ NovÈho Z·kona je to, ûe JeûÌö nikdy nikoho
neû·dal, aby mu vypr·vÏl nÏjakÈ podrobnosti o tom, jak zh¯eöil. VÏdÏl, ûe
ËlovÏk je h¯Ìön˝, a proto ho detaily o lidsk˝ch proh¯eöcÌch, aù mal˝ch nebo
velik˝ch, zkr·tka nezajÌmaly. MÌsto aby se probÌral lidskou öpÌnou, chodil od
jednoho k druhÈmu a ¯Ìkal: ÑBuÔ dobrÈ mysli, synu; buÔ dobrÈ mysli, dcero.
TvÈ h¯Ìchy jsou ti odpuötÏny.ì
DalöÌm d˘leûit˝m rysem je, ûe nikde neËteme, ûe by JeûÌöi nÏkdo ¯ekl: ÑProsÌm, odpusù mi,ì nebo ÑPromiÚ mi.ì PoslednÌ veËer se vöichni apoötolÈ rozutekli a zap¯eli ho. PozdÏji, kdyû byl P·n vzk¯Ìöen a uk·zal se jim, nep¯iölo jim,
ûe by ho mÏli kv˘li tomu û·dat o odpuötÏnÌ. A takÈ o tom nikde neËteme.
Kdokoli totiû pohlÈdne na JeûÌöovu tv·¯, uvidÌ v nÌ tolik l·sky a dobroty, ûe
pocÌtÌ: ÑJeûÌöovo odpuötÏnÌ je samoz¯ejmÈ. Jeho ochota odpouötÏt je mnohem
vÏtöÌ neû m· p¯ipravenost û·dat ho o odpuötÏnÌ. JeûÌö mi p¯eje sp·su vÌc, neû ji
j· p¯eji s·m sobÏ. Jeho touha, abych mÏl ˙Ëast na nebeskÈm spoleËenstvÌ je
vÏtöÌ neû moje vlastnÌ touha b˝t v nebi. NemusÌme k JeûÌöi p¯ich·zet se spoustou omluvn˝ch slov, ale p¯edevöÌm s hlubokou d˘vÏrou v jeho dobrotu.ì
A je jeötÏ dalöÌ vÏc, kterou v NovÈm Z·konÏ nenalezneme: JeûÌö nikdy neodmÌtl nÏËÌ pozv·nÌ. OdmÌtnout pozv·nÌ je jeho p¯irozenosti naprosto cizÌ. M˘ûete ho proto pozvat do svÈho domu i svÈho srdce. JeûÌö p¯ijal pozvanÌ i od sv˝ch
nep¯·tel. A tak jistÏ p¯ijme i tvoje pozv·nÌ.
BuÔme tedy pozornÌ i na to, co v Bibli chybÌ.
ñ Z knihy Richarda Wurmbranda 100 Prison Meditations.

Compass Direct CZ
zpr·vy o pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ ve svÏtÏ
aktualizace nÏkolikr·t t˝dnÏ
p¯ehlednÈ t¯ÌdÏnÌ podle zemÌ a data
moûnost zasÌl·nÌ e-mailem

www.prayer.cz • info@prayer.cz

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.
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Uzbekist·n

B A P T I S T I Č T Í K Ř E S ŤA N É B Y L I
P Ř I N U C E N I Z A P L AT I T S I V L A S T N Í
VĚZNĚNÍ
Pět mužů baptistického vyznání odsouzených 16. srpna k deseti dnům vězení za účast na domácí bohoslužbě bylo přinuceno zaplatit za vlastní věznění. Těchto pět křesanů – E. Kim, S. Stanislavsky, A. Tyan,
N. Zuldikarov, a O. Solijonov – bylo odsouzeno podle
článku 240 trestního zákoníku, který postihuje „porušení zákona o náboženských organizacích“, jak se uvádí ve zprávě ze 17. srpna, kterou agentura Forum 18
získala od místních baptistů. Příslušný soudce vehementně brání své rozhodnutí tyto křesany uvěznit
a agentuře Forum 18 sdělil, že tím dal výstrahu všem
dalším „ilegálním“ náboženským aktivitám, které v této
oblasti údajně vzrůstají.
Těchto pět mužů ještě s třemi ženami bylo zatčeno
15. srpna během domácích bohoslužeb ve vesnici
Chalkabad v kraji Pap, okres Namangan, který tvoří
uzbecká část údolí Fergana. Přelíčení z 16. srpna, kterému předsedal hlavní krajský soudce Bahtierjon Batyrov, se konalo v uzbeckém jazyce, ačkoli tuto řeč
ovládá pouze Solijonov. Všech pět věřících bylo odsouzeno k desetidennímu vězení a za každý den tam
strávený museli zaplatit 816 sum (tj. asi 240 Kč). Věřící ženy – I. Boiková, N. Stanislavskyová a majitelka
bytu A. Osnovinová musely na základě článku 240
zaplatit každá pokutu v přepočtu asi 210 Kč.
Chalkabadská kongregace patří k tzv. neregistrovaným baptistům, kteří se za dob SSSR v roce 1961 odtrhli od oficiálního Baptistického svazu, když se rozhodli odmítnout státní dozor. Od té doby důsledně
odmítají státní registraci v přesvědčení, že vede k vměšování státu do záležitostí církve. Podle jednoho jejich
pastora žijícího v Moskvě působí dnes na území někdejšího Sovětského svazu 3 705 sborů této kongregace.
Soudce Batyrov trvá na tom, že rozsudek vězení
a pokuty byl správný. „Jednal jsem přísně podle zákona,“ řekl 21. srpna agentuře Forum 18. „Uzbecký Zákon o náboženství zakazuje v Uzbekistánu jakékoli
aktivity neregistrovaných náboženských organizací.“
Když se agentura Forum 18 zmínila, že v současnosti uzbecké soudy většinou odbývají tyto přestupky
pokutami a nikoli vězením, Batyrov odpověděl: „Je
pravda, že naše soudy jsou v těchto případech obvykle shovívavější, ale v našem kraji počet těchto případů
narůstá a z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro tvrdší
postih.“
– Forum 18, Norsko, 25. srpna 2003

