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Mezi lety 850 aû 859 bylo ve öpanÏlskÈ CÛrdobÏ
pro ur·ûku isl·mu setnuto 48 k¯esùan˘. ZatÌmco
nÏkte¯Ì tamnÌ k¯esùanÈ pokornÏ prohlaöovali
popravenÈ k¯esùany za muËednÌky, jinÌ se vöemoûnÏ snaûili sv·dÏt jejich muËednictvÌ na nÏ samotnÈ
a sv˝m horlenÌm se snaûili pod¯Ìdit k¯esùanskou
komunitu emÌrov˝m z·jm˘m.
JednÌm z prvnÌch muËednÌk˘ byl Isaac. Jeho
ölechtick˝ p˘vod a znalost arabötiny zp˘sobily,
ûe se dostal do vyööÌch kruh˘ a zaujal nejvyööÌ
pozici, kterou smÏl nemuslim vykon·vat ñ stal se
ÑtajemnÌkem smlouvyì.
Po nÏjakÈ dobÏ Isaac na svÈ postavenÌ rezignoval a uch˝lil se do kl·ötera v Tabanos, severnÏ od
CÛrdoby. Pobyl tam asi t¯i roky a pak se jednoho
dne vr·til zpÏt do CÛrdoby. Veöel do emÌrova pal·ce, kde byl kdysi hodnost·¯em, a tam se zeptal
jistÈho isl·mskÈho soudce, aby mu ¯ekl nÏco
o isl·mu. Ten brzy zaËal hovo¯it o ûivotÏ Mohameda. Tehdy se Isaac rozhorlil a prohl·sil, ûe Mohamed zavedl Araby na scestÌ a byl za to urËitÏ
potrest·n.
AËkoli soudce prohl·sil, ûe Isaac je nutnÏ opil˝
anebo zeöÌlel, kdyû tvrdÌ takovÈ vÏci v p¯Ìtomnosti
isl·mskÈho hodnost·¯e, ten ho ujistil, ûe ho p¯inutila isl·m odsoudit Ñhorlivost spravedlnostiì
a ûe je za tuto Ñnerozv·ûnostì p¯ipraven zem¯Ìt.
Isaac byl zatËen, setnut a jeho mrtvola byla ve¯ejnÏ vystavena.
Isaacovo rozhodnutÌ poruöit z·kon a sdÏlit svÈ
mÌnÏnÌ o Mohamedovi polekalo ˙¯ady, kterÈ se
pokračování na str. 1
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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

MIMOŘÁDNÁ A LIMITOVANÁ NABÍDKA!
Richard Wurmbrand: V BOŽÍM PODZEMÍ
Autobiografické vyprávění faráře Richarda Wurmbranda. Sobě vlastním osobitým způsobem vypráví autor o svých životních zkušenostech , kterým dominuje čtrnáctileté vězení v komunistických žalářích. V nich byl podroben krutému středověkému mučení.
Jeho víra však nejen odolávala, ale – jak sám autor napsal v úvodu knihy – ve své samotce jsem odhalil, že mimo víru a lásku je v Bohu ještě radost a docela zvláštní hluboké,
uchvacující štěstí, kterému se na tomto světě nic nevyrovná. A5, 220 stran, cena 97 Kč
(Nakladatelství STEFANOS nabízí doprodej uvedeného titulu pouze do vyprodání limitované zásoby – knihy byly vráceny jedním distributorem)
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• Pavel Rejchrt – Dvanáct kázání
Sbírka kázání českého malíře, básníka a
literáta z posledních deseti let, ve kterých se
autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesanstva i společnosti.
Váz. brožura, 14×19 cm, 96 stran, 137 Kč.
• John Bunyan – Milost přehojná
Duchovní autobiografie Johna Bunyana.
11,5×17,5 cm, 192 stran, cena 147 Kč.
• John R. Weinlick – Hrabě Zinzendorf
Životní příběh hraběte Mikuláše Ludvíka
Zinzendorfa, nejvýznamnějšího představitele
Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná brožura, 12×19 cm, 232 stran, cena 165 Kč.
• Hermann Hartfeld – Víra navzdory KGB
Autentické vyprávění o pronásledování křesanů v Sovětském svazu v šedesátých letech.
12×19 cm, 304 stran, cena 167 Kč.

• Richard Wurmbrand – Kristus na židovské cestě
Autor – sám židovského původu – uvažuje
na židovské téma.
12×18 cm, 248 stran, cena 165 Kč.
• Sam Wellman – William Carey
Kniha o životě anglického misionáře v Indii.
Vázaná brožura, 12×19 cm, 160 stran, cena
157 Kč.
• Milena Kolmanová – Kruh z maličkých
Povídky evangelické spisovatelky z prostředí
lyrické jihočeské krajiny z období válečných
a poválečných let. Vázaná, 11,5×17,5 cm,
160 stran, cena 137 Kč.
• Mike Fearon – Martin Luther
Beletrizovaná biografie jedné z klíčových
postav historie křesanství.
Vázaná brožura, 12 × 19 cm, 112 stran, cena
155 Kč.
• Anatolij Granovskij –
Byl jsem agentem NKVD
Memoáry agenta sovětské tajné služby, působícího krátce také v poválečném Československu.
Vázaná s přebalem, 12×19 cm, 288 stran,
cena 235 Kč.

Další zvýhodněná nabídka:
Pokud si objednáte knihu Byl jsem agentem NKVD nebo knihu Ve stínu vycházejícího
slunce v počtu alespoň dvou kusů nebo společně s některou z dalších knih nakladatelství STEFANOS, budou vám tyto zmíněné tituly účtovány za nakladatelskou cenu 190 Kč.
Nabízené knihy z 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

snaûily zabr·nit takov˝m jev˘m
v˝jimeËn˝mi hrozbami. Avöak ani
edikt Abd ar-Rahm·na II., kter˝
p¯ikazoval popravit kaûdÈho rouhaËe, nebyl dostateËnÏ ˙Ëinn˝,
aby zabr·nil k¯esùan˘m n·sledovat Isaac˘v p¯Ìklad.
Jen za dva dny po IsaacovÏ
smrti byl za tent˝û zloËin setnut
mlad˝ k¯esùansk˝ voj·k Sanctius.
BÏhem 48 hodin zem¯elo muËednickou smrtÌ dalöÌch öest k¯esùan˘, kte¯Ì p¯ed ˙¯ednÌky prohl·sili: ÑJsme vÏrni tÈmuû vyzn·nÌ,
Û soudce, kterÈ naöi nejsvÏtÏjöÌ
brat¯i Isaac a Sanctius vyznali.
NynÌ proveÔte sv˘j rozsudek,
mnoûte svou krutost, peËlivÏ se
vöÌ zu¯ivostÌ proveÔte odplatu za
svÈho proroka. My vyzn·v·me
Krista jako pravÈho Boha a vaöeho proroka m·me za p¯edch˘dce antikrista a p˘vodce faleönÈho
uËenÌ.ì
AËkoli se kolem muËednictvÌ
tÏchto k¯esùan˘ vedly spory, kr·Ëeli jistÏ v ölÈpÏjÌch apoötol˘.
Jako Petr a Jan nemohli tito k¯esùanÈ z CÛrdobe mlËet o tom, co
vidÏli a slyöeli (Skutky 4, 20). Odv·ûnÏ si osvojili Janova slova a
rozhodli se hl·sat pravdu sv˝m
vl·dc˘m, kte¯Ì n·sledovali isl·m,
jenû nevÏ¯Ì, ûe Kristus je BoûÌ
Syn. ÑKdo je lh·¯, ne-li ten, kdo
popÌr·, ûe JeûÌö je Kristus? To je
ten antikrist, kter˝ popÌr· Otce
i Syna. Kdo popÌr· Syna, nem·
ani Otce. Kdo vyzn·v· Syna, m·
i Otce (1. Janova 2,22ñ23).
Nechù jsou n·m smÏlÌ vÏ¯ÌcÌ
z CÛrdoby povzbuzenÌm k otev¯enÈmu vyzn·v·nÌ naöÌ vÌry v JeûÌöe
Krista jako P·na.
ñ Podle knihy Christian
Martyrs in Muslim Spain od
Kennetha Baxtera Wolfa.

KRISTUS BYL VZKÿÕäEN! MŸéEME
S E O D V¡ é I T T R P Ã T

ÑVeleknÏz podle
¯·du Melchisedechova.ì
(éIDŸM 5,10)

Naöi milovanÌ!
ExistujÌ r˘znÈ ¯eholnÌ ¯·dy ñ frantiök·ni,
augustini·ni, karmelit·ni, atd. ñ stejnÏ tak
Bible zmiÚuje r˘znÈ knÏûskÈ ¯·dy, nap¯.
knÏze, kte¯Ì sv˘j Ëestn˝ titul zÌskali po otci,
pak jsou knÏûÌ, kte¯Ì byli uvedeni v ˙¯ad na
z·kladÏ svÈho teologickÈho studia, a bohuûel jsou rovnÏû knÏûÌ samozvanÌ, kte¯Ì si
tento titul p¯isvojili vlastnÌ chtivostÌ a p˝chou. Avöak existuje rovnÏû i tajemn˝ knÏûsk˝ ¯·d ñ ¯·d Melchisedech˘v.
LidÈ majÌ o Bohu nejr˘znÏjöÌ p¯edstavy,
jedni primitivnÌ, druzÌ vzneöenÈ. Melchisedech byl knÏzem Boha nejvyööÌho (Genesis
14,18) a aËkoli je klÌËovou osobnostÌ v Bibli,
je o nÏm vöe vyps·no v pouh˝ch t¯ech veröÌch: Ëteme, ûe nasytil Abrahama vyËerpanÈho bojem a tak mocnÏ mu poûehnal, ûe se
Abraham rozhodl nevzÌt z ko¯isti nic pro
sebe ñ Ñnevezmu nitku ani ¯emÌnek k op·nk˘mì (Genesis 14,18ñ20).
A tak vöechno mÏlo p¯ipadnout ostatnÌm.
TÌmto zp˘sobem zap¯el Abraham svou lidskou p¯irozenou û·dostivost ñ coû je ûivotnÌ
styl, kter˝ si osvojujÌ lidÈ, uËÌcÌ se od knÏûÌ
¯·du Melchisedechova.
1
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Eritrea

Po tomto setk·nÌ ustoupil Melchisedech
opÏt z centru pozornosti do ˙stranÌ. TakovÌ
knÏûÌ jako on slouûÌ Bohu ve svatost·nku svÈho srdce.
JeûÌö je vÏËn˝m veleknÏzem tohoto ¯·du,
do nÏhoû jsme vöichni zv·ni, abychom i my
byli jeho knÏûÌmi a knÏûkami. ÑN˝brû z¯ekl
se s·m sebeÖ ponÌûil s·m sebe, kdyû se stal
posluön˝m aû k smrti, a to k smrti k¯Ìûeì (Filipsk˝m 2,7; 8). A touto cestou kr·ËÌ i JeûÌöovi
knÏûÌ.

STUDENTI KVŮLI BIBLÍM
VE VĚZENÍ
Víc jak 60 středoškolských studentů
se ve výcvikovém vojenském táboře
v Eritrei dostalo do vězení a bylo přísně potrestáno za to, že měli u sebe
Bibli. V červnu se stovky středoškolských studentů musely na léto zapsat na vojenskou základnu v Sawě.
V září však pravděpodobně místo
návratu domů dostanou rozkaz pokračovat ve studiu na základně.
Podle zprávy z 21. srpna vydané
organizací Compass Direct vojenští
velitelé provedli 19. a 20. srpna prohlídku osobních věcí odvedených
studentů, aby našli Bible. Zatkli šedesát dva protestantských studentů,
mučili je a nacpali do kovových lodních beden, kde byli v extrémním
horku, bez světla, vzduchu a jídla.
Posledním zatýkáním se zvýšil
počet pro víru uvězněných evangelikálů na 213. Toto číslo zahrnuje
také sedmdesát devět vojáků, kteří
se odmítli vzdát protestantské víry,
a o nichž Hlas mučedníků dostal
zprávu již začátkem toho roku.
Zatímco oficiální místa v Eritreji
popírají jakoukoliv náboženskou persekuci, stát oficiálně uznává jen čtyři vyznání: pravoslavné, katolické,
luterské a islám. 20 000 letničních
a charismatických křesanů, kteří
převážně vzešli z probuzeneckého
hnutí v pravoslavné církvi, čeká jen
vězení, bití, utrpení, působené vládními úředníky, kteří jsou stále krutější.
Modlete se za tyto studenty i za
všechny, kdo jsou ve vězení, aby
jejich víra rostla a aby se stupňování agrese a útlaku zastavilo. Modlete se za věřící, aby navzdory nátlaku stáli pevně ve víře. Modlete se,
aby skrze své utrpení mohli svědčit
o Boží věrnosti.
– Hlas mučedníků, Kanada,
17. září 2003

GOLGATA DNES

M·me k dispozici fotografie obÏöen˝ch muû˘,
kte¯Ì byli tÌmto zp˘sobem popraveni v Õr·nu,
neboù se znelÌbili tamnÌ vl·dÏ. VÌme, ûe jednÌm z nich byl pastor Hossein Soundmand.
Jeho zloËin spoËÌval v tom, ûe nejprve s·m
konvertoval ke k¯esùanstvÌ a pak p¯ivedl ke
Kristu i dalöÌ. PozdÏji vytvo¯il s tÏmito obr·cen˝mi ileg·lnÌ sbor, ve kterÈm slouûil jako
pastor.
V Ir·ku knÏz podle ¯·du Melchisedechova
jmÈnem Angelo Mandelo (filipÌnskÈho p˘vodu) uËinil to, co by uËinil i jeho VeleknÏz
JeûÌö. AËkoli vÏdÏl, ûe riskuje vlastnÌ ûivot,
pom·hal lidem utÌkat ze zemÏ. Byl za to popraven.
JeötÏ za GorbaËova byli v SovÏtskÈm svazu
zabiti baptistÈ Alexander Matjuöin a Olga
Gudorskavov·, knÏz Alexander MeÚ, ûidovsk˝ k¯esùan, kterÈho zavraûdili sekerou p¯Ìmo na ulici. GorbaËov tehdy tvrdil, ûe nevÌ,
kdo tuto vraûdu sp·chal. PravdÏpodobnÏ
spal, kdyû se to stalo, stejnÏ jako spal ñ jak
s·m tvrdil ñ v dobÏ, kdy jeho tanky zabÌjely
nevinnÈ v LitvÏ.
GorbaËov poû·dal ˙¯ady, aby vraûdu pastora MenÏ vyöet¯ily, avöak k¯esùanÈ vytvo¯ili pro zjiötÏnÌ pravdy vlastnÌ komisi, neboù
mÏli dobrÈ d˘vody ˙¯ad˘m ned˘vÏ¯ovat. VedoucÌ komise Egumar Lazar byl s·m pozdÏji zavraûdÏn ve svÈm domÏ, kde po zloËinu
nebyly û·dnÈ stopy kr·deûe. Proto doöli
k¯esùanÈ k p¯esvÏdËenÌ, ûe byl zabit kv˘li
tomu, aby pravda o smrti pastora MenÏ ne2
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vyöla najevo. I p¯i tÈto druhÈ vraûdÏ GorbaËov spal.

Egypt

MUSLIMŠTÍ KONVERTITÉ
Z AT Ý K Á N I A M U Č E N I

POSLEDNÕ SLOVA MU»EDNÕKA

Podle zpráv bylo od 20. října tohoto
roku zatčeno v severním Egyptě
dvacet dva konvertitů od islámu ke
křesanství a podle nepotvrzených
zpráv jich bylo ještě více. Americká
koptická asociace pak uvedla, že
egyptské úřady sledují dalších osmdesát.
20. října byli v Alexandrii policií
zatčeni Yousef Samuel Makari a
jeho žena Mariam Girgis Makar.
Podle prohlášení právníků, kteří je
ve vězení navštívili, byli oba manželé fyzicky týráni, zejména Mariam, která byla dokonce sexuálně
zneužívána. Policie je obviňuje
z falšování osobních dokumentů,
protože oba získali nové občanské
průkazy s křesanskými jmény. Po
zatčení obou manželů následovalo
zatčení dalších osob, které jim pomáhaly nové legitimace obstarat.
Za použití mučení zadržených pak
policisté získali jména dalších, kteří
získali podobné průkazy a následovalo zatčení dalších dvaceti osob
V Alexandrii. Hlas mučedníků hovořil s Christine Tadrosovou z Americké koptické asociace, která uvedla, že jeden z administrativních
pracovníků, který pomáhal při obstarávání falešných osobních dokumentů, zemřel 28. října ve vězení následkem nemoci, kterou trpěl
ještě před svým zatčením.
Policisté Mariam vyhrožovali, že
ji postihne podobný osud, pokud
s nimi nebude spolupracovat. Nyní
panují obavy, že v nadcházejících
dnech dojde k dalšímu zatýkání.
Americká koptická asociace očekává potvrzení o přesném počtu zatčených.
Změna jména a náboženství na
osobních dokumentech je pro muslimské konvertity v Egyptě nepřípustné. Avšak pro křesany, kteří

Zde je nÏkolik poslednÌch slov pastora MenÏ:
ÑCÌrkev nebyla zaloûena lidmi. JejÌ Zakladatel p¯edpovÏdÏl, ûe p¯ijdou dny tÏûk˝ch
boj˘. Avöak On je vÌtÏzem nad svÏtem. A to
n·m d·v· jistotu. S kamenem, na kterÈm cÌrkev stojÌ, nelze pohnout.
é·dn· civilizace nedok·ûe dokonËit z·mÏr,
kv˘li kterÈmu Kristus p¯iöel na svÏt. Generace odch·zejÌ a kaûd· z nich dok·zala naplnit
jen Ë·st evangelijnÌch ide·l˘. Proto vÏ¯Ìm, ûe
p¯ÌbÏh cÌrkve je teprve na samÈm poË·tku.
Jsme st·le dÏti navzdory dobÏ, kter· od prvnÌch Letnic uplynula. Co vöak znamen· 2000
let pro Boha?
V˘bec necÌtÌm, ûe by mÏ m· k¯esùansk· vÌra
oddÏlovala od ûidovskÈho lidu. To, ûe podle
tÏla pat¯Ìm k BoûÌmu vyvolenÈmu n·rodu, povaûuji za nezaslouûen˝ dar a velikou zodpovÏdnost p¯ed Bohem. On si povolal Izrael do
sluûby. Jeho historie je historiÌ svatou, kter·
pokraËuje i dnes. Jestliûe vÏtöina p¯ÌsluönÌk˘
mÈho n·roda k¯esùanstvÌ nep¯ijala, je to jen
dalöÌ dÏjstvÌ dramatu, kterÈ se v tomto svÏtÏ
odehr·v·Ö Jsem öùastn˝, ûe mohu slouûit
celou svou mocÌ a silou Bohu Izraele i jeho
cÌrkvi.ì
MeÚ navrhl d˘leûitou reformu t˝kajÌcÌ se
v˝bÏru student˘ teologie v semin·¯Ìch. Prohlaöoval, ûe kdyû se nÏkdo hl·sÌ na hudebnÌ
konzervato¯, musÌ projÌt talentov˝mi zkouökami, kterÈ majÌ prok·zat, ûe m· opravdu
hudebnÌ sluch a nad·nÌ. Bez toho by bylo studium hudby zbyteËnÈ. StejnÏ tak i u tÏch, kte¯Ì se chtÏjÌ st·t duchovnÌmi, by se mÏlo provÏ¯it, zda majÌ uöi pro slyöenÌ Boha. äalomoun
od Hospodina û·dal Ñsrdce, kterÈ slyöÌì
(1. Kr·lovsk· 3,9, podle hebrej. orig.). VeökerÈ bÌda cÌrkve pramenÌ z toho, ûe se lidÈ
bez jasnÈho pozn·nÌ Boha, st·vajÌ far·¯i
a pastory.

3

by přestoupili k islámu je to relativně velmi snadné. Podle Tadrosové
existují různé důvody, proč by si ti,
kteří se stali křesany, měli změnit
tyto osobní údaje. Například, pokud osobní doklady nějaké ženy
uvádějí, že je muslimkou, nemůže
jí být povoleno provdat se za křesana. Rovněž její děti jsou klasifikovány jako muslimské a podle
zákona se jim musí dostat muslimského vzdělání. Je rovněž
nebezpečné, aby člověk s muslimským jménem vstoupil do kostela, nebo policie většinu kostelů
střeží. Následně mnozí konvertité
ke křesanství, kteří získají své
osobní dokumenty pod křesanským jménem, které stát neuznává, riskují žalobu za falšování úředních dokumentů.
Zatímco je konverze z jednoho
náboženství na druhé oficiálně legální, je vydání dokumentů, jakým
je i občanský průkaz, používáno za
záminku k potrestání těch, kteří islám opustili.
Michael Meurnier, prezident
Americké koptické asociace, prohlásil: „Je ironií, že zatímco egyptská ústava zaručuje svobodu jednotlivce změnit své náboženství,
porušuje egyptská vláda opakovaně tuto ústavu šikanováním, pronásledováním a vyvíjením nátlaku,
aby konvertité svou novou víru
opustili. Vláda navíc konverzi od
islámu ke křesanství právně neuznává, z čehož vyplývá, že konvertité přicházejí o svá občanská
práva, dědictví i všechna společenská postavení.“
Modlete se za ty, kteří jsou ve
vězení mučeni i za ty, které policie
hledá. Modlete se za jejich bezpečí
i duchovní vytrvalost tváří v tvář
takové opozici.

DALäÕ MU»EDNÕCI

V Lotyösku byl ve svÈm autÏ nalezen mrtv˝
student teologie jmÈnem Asmanda Akmentis,
vedoucÌ skupiny, kter· pom·hala pron·sledovan˝m. ZpoË·tku se zd·lo, ûe ölo o pouhou
nehodu, z auta se nicmÈnÏ ztratily vöechny
jeho dokumenty. JeötÏ podivnÏjöÌ bylo to, ûe
se v autÏ naöla sluûebnÌ legitimace jistÈho majora tajnÈ policie. Tento major byl o t¯i dny
pozdÏji p¯ivezen do nemocnice s ot¯esem mozku, kter˝ utrpÏl p¯i nepochybnÏ z·mÏrnÏ vyvolanÈ autonehodÏ.
V Estonsku bylo v lese, v ËerstvÏ vykopanÈm hrobÏ, nalezeno tÏlo luterskÈho dÏkana
Haralda Mariho. Neslo stopy krutÈho muËenÌ a navÌc bylo z¯ejmÈ, ûe Mari byl poh¯ben
zaûiva. Jeho zloËinem bylo zve¯ejnÏnÌ informace, ûe Stalin nechal na Sibi¯ deportovat
50 000 Estonc˘, z nichû vÏtöina zahynula v t·borech smrti.
V Rumunsku byla v kontejneru na odpadky nalezena mrtvola pastora Kulcsara. DalöÌ
pastor jmÈnem Tokeö, kter˝ se sv˝m jasn˝m
postojem podÌlel na vyvol·nÌ protikomunistickÈ revoluce v roce 1989, byl rovnÏû zranÏn
p¯i zinscenovanÈ autonehodÏ.
MŸéEME SE ODV¡éIT ZEMÿÕT

Pastor MeÚ ¯ekl komunismu svÈ kategorickÈ
Ñneì. Kv˘li tomu byl zavraûdÏn, ale ti, kte¯Ì
majÌ vÏËn˝ ûivot, si mohou dovolit na kr·tk˝
Ëas zem¯Ìt. JeûÌö, ûivot s·m, zem¯el dobrovolnÏ na Velk˝ p·tek. VÏdÏl, ûe p¯ijde z·hy
vzk¯ÌöenÌ. M˘ûeme mÌt tutÈû jistotu.
Kdyû byly mÈmu synovi Mihaiovi Ëty¯i roky, vÏdÏl jiû, ûe vÏtöina naöich p¯Ìbuzn˝ch
zem¯ela p¯i holocaustu.
Jednoho dne se mÏ zeptal: ÑZabijÌ takÈ
i mnÏ?ì OdpovÏdÏl jsem mu: ÑJe to moûnÈ.ì
ÑA jak se to stane?ì, ptal se. ÑNo t¯eba tak,
ûe p¯ijedou policistÈ a odvezou n·s pryË velk˝m autem,ì vysvÏtloval jsem mu. A protoûe
jsme sami auto nemÏli, Mihai se zaradoval,
kdyû slyöel, ûe by se mohl svÈst autem. ÑPak
n·s zast¯elÌ,ì pokraËoval jsem. Mihai se na

– Hlas mučedníků, Kanada,
29. října 2003
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okamûik zamyslel a pak s ˙smÏvem prohl·sil:
ÑMrtvÌ budeme jen na chvilku ale vzk¯ÌöenÌ
na hodnÏ dlouho.ì
V ml·dÌ se setkal s knÏûÌmi podle ¯·du Melchisedechova. To nejsou knÏûÌ na z·kladÏ nÏjakÈho pozemskÈho ustanovenÌ, Ñn˝brû podle moci neporuöitelnÈho ûivotaì (éid˘m 7,15).
Hledejme vedenÌ takov˝ch knÏûÌ. Kaûd˝
vÏ¯ÌcÌ je povol·n b˝t souË·stÌ tohoto svatÈho
knÏûstva.

SrÌ Lanka

ÚTOK NA KOSTEL CÍRKVE
A S S E M B LY O F G O D
Během uplynulých tří měsíců byl
sbor církve Assembly of God v městě Kesbewa na Srí Lance předmětem výhrůžek a útoků, jako např.
rozbíjení oken nebo vhazování zápalných lahví do prostor sboru. Kvůli
těmto útokům musel sbor zřídit nepřetržitou hlídku, která budovu střeží. Hlas mučedníků se dnes od
Evangelické aliance Srí Lanky dověděl, že v noci na 14. srpna tohoto roku přijeli ke sboru čtyři černě
odění muži na dvou motocyklech.
V budově spal na stráži zdejší pastor Kumara a dva další muži. Když
pastor uslyšel, jak jeden z nich říká:
„paththu karannna“ (zapal to), dostal strach, že chtějí zapálit kostel,
vykřikl a běžel k vetřelcům s jedním
členem svého sboru jménem Narada. Útočníci se dali na útěk, ale
ještě předtím jeden z nich hodil po
pastorovi podomácky vyrobenou
nálož, která explodovala a těžce
zranila Naradu. Pastor vyvázl jen
s lehkým zraněním.
Policejní vyšetřování začalo a podle pastora je hlavním podezřelým
organizátorem nejen tohoto, ale
všech dalších útoků, představený
místních buddhistických mnichů,
který má ve své komunitě velkou
moc. V září 2002 navštívil tento
mnich sbor a vyhrožoval pastorovi
a všem jeho sborovníkům smrtí. Policie si ho kvůli následným incidentům několikrát předvolala, ale on
odmítl s nimi hovořit.
Modlete se pastora Kumara a
jeho kongregaci, aby mohli pokračovat ve své duchovní službě i tváří
v tvář této opozici. Modlete se i za
těžce zraněného bratra Naradu.

MU»EDNÕCI STALINOVY …RY

NynÌ si p¯ipomeÚme nÏkolik muËednÌk˘ Stalinovy Èry. Byli rovnÏû odv·ûnÌ paöer·ci BiblÌ
v öedes·t˝ch a sedmdes·t˝ch letech za ChruöËeva a BreûnÏva. To byla romantick· pr·ce.
Pouze v »ÌnÏ byli nÏkte¯Ì z tÏchto paöer·k˘
zabiti, kdyû je chytili. Avöak v Rusku, Rumunsku, Polsku a v dalöÌch sovÏtsk˝ch satelitech tito vÏ¯ÌcÌ tolik neriskovali ñ ve v˝jimeËn˝ch p¯Ìpadech kr·tk˝ pobyt ve vÏzenÌ ñ
vÏtöinou vöak obyËejnÈ vyhoötÏnÌ ze zemÏ.
JinÈ to vöak bylo za Stalina.
V roce 1944 vtrhla sovÏtsk· arm·da do
Rumunska. My, kte¯Ì jsme tam tehdy ûili,
jsme nechali vytisknout Nov˝ Z·kon a evangelia v ruötinÏ. SovÏtötÌ voj·ci a d˘stojnÌci,
kte¯Ì se obr·tili p˘sobenÌm ûidovskÈho k¯esùanskÈho sboru v Bukureöti, ve kterÈm jsem
byl pastorem (pat¯ili k nim nap¯. Pjotr
Naprijenko, V. Holostenko a Maxim Popov), odvezli sebou do Ruska naöi literaturu
a k¯esùanskÈ materi·ly. VÏdÏli, ûe tÌm riskujÌ
ûivot a skuteËnÏ takÈ byli nÏkte¯Ì z nich zatËeni a pozdÏji zahynuli ve stalinsk˝ch t·borech.
Tito sovÏtötÌ voj·ci p¯eöli p¯es hranici snadno, jinÌ museli p¯ech·zet ileg·lnÏ. Ned·vno
jsem byl ve Finsku, kde jsem se setkal s tÏmito
paöer·ky z pades·t˝ch let. MnozÌ vöak za sv˘j
hrdinsk˝ v˝kon zaplatili ûivotem.
Tito paöer·ci museli zn·t p¯esnou geografickou situaci kolem hranice, neboù se nemohli
nikoho na cestu vypt·vat. Byli zvyklÌ ujÌt pÏöky i Ëty¯icet kilometr˘. ObËas slyöeli st¯elbu
nebo vidÏli sign·lnÌ svÏtlice. Museli p¯est¯Ì-

– Hlas mučedníků, Kanada,
21. srpna 2003

5

hat ostnat˝ dr·t a pak p¯ejÌt zoranou zÛnu.
Jelikoû nohy obou paöer·k˘ by zanechaly
nechtÏnÈ öl·poty, vzal jeden druhÈho na ramena a pak s nÌm kr·Ëel po zadu, aby zm·tli
str·û.
NÏkterÈ takovÈ hrdinstvÌ st·lo ûivot a stali
se muËednÌky pro Krista nebo pro svobodu
Ruska. K¯esùanÈ p¯i tÈto pr·ci spolupracovali rovnÏû s vlasteneck˝mi skupinami.
LidÈ hledajÌ ötÏstÌ. JeûÌö, veleknÏz podle
¯·du Melchisedechova, nabÌzÌ svou vizi öùastnÈho ûivota jakoûto obÏù v BoûÌm svatost·nku. JeûÌö se stal Muûem z·rmutk˘ a vypil kalich ho¯kosti. KnÏûÌ a knÏûky tÈhoû ¯·du si
rovnÏû vyvolujÌ cestu k¯Ìûe.
Je jasnÈ, ûe ne kaûd˝ je povol·n st·t se
muËednÌkem. Kdyby byli vöichni k¯esùanÈ
muËednÌci, pak by k¯esùanstvÌ zaniklo. Ale
my se m·me od muËednÌk˘ uËit. Jestliûe dok·ûÌ vydrûet muËenÌ a strpÏt smrt ñ neboù
vÏdÌ, ûe slavnÈmu vzk¯ÌöenÌ p¯edch·zÌ Golgota ñ m˘ûeme se i my odv·ûit sn·öet nÏkolik let
Ëi desetiletÌ tÏûkosti, opuötÏnost, chudobu,
fyzickou bolest nebo ˙trapy plynoucÌ z pokaûen˝ch vztah˘ s ûivotnÌm partnerem, dÏtmi nebo rodiËi.
Co je nÏkolik desetiletÌ ve srovn·nÌ s vÏËnostÌ? Kristus byl vzk¯Ìöen. I my, knÏûÌ podle
¯·du Melchisedechova, budeme vzk¯Ìöeni, a to
mocÌ nepomÌjitelnÈho, slavnÈho ûivota.

V Y PÁ L E N É K O S T E LY
NA SRI LANCE
Minulý týden Hlas mučedníků obdržel zprávu o brutálním útoku na tři
křesanské ženy, pracující na stavbě plotu okolo kostela v Kotadeniyawa na Srí Lance, k němuž došlo
19. září. Při útoku byl také zbořen
plot. Zdroj Hlasu mučedníků pak
oznámil, že 23. září v noci neznámí
motocyklisté zapálili budovu kostela.
Následující noc ve 2 hodiny ráno
v Kesbewě vypálili a srovnali se zemí
kostel Assembly of God. Budovu
polili benzínem, a aby byl požár co
největší, naskládali dovnitř pneumatiky a zapálili oheň. Budova byla
úplně zničena.
Během několika předchozích měsíců věřícím z Kesbewy vyhrožovali
smrtí. Jejich kostel opakovaně polili
benzínem a při bombovém útoku
zahynul jeden člověk. Zdá se, že se
tyto nepokoje šíří z místního buddhistického chrámu.
(Fotografie zachycující spouš
způsobenou těmito útoky lze nalézt
na našich webových stránkách na
adrese http://www.persecution.net/
pnp.htm#4).
Pronásledování křesanů na Srí
Lance během posledních měsíců
narůstá. Modlete se, aby se vláda
snažila potrestat lidi zodpovědné za
tyto násilnosti Modlete se za pokoj
myslí i srdcí křesanů, kteří musí čelit neustálým hrozbám.
– Hlas mučedníků, Kanada,
2. října 2003
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BUœ MISION¡ÿEM

Jsme vdÏËnÌ vöem, kte¯Ì podporujÌ misijnÌ
˙silÌ. Avöak je jeötÏ nÏco lepöÌho. ProË se s·m
nest·t mision·¯em? Ne vöichni mision·¯i musejÌ odejÌt do dalek˝ch zemÌ. M˘ûeö b˝t dobr˝m mision·¯em i ve svÈm nejbliûöÌm okolÌ.
PovÏz druh˝m p¯ÌbÏh o narozenÌ, smrti
a vzk¯ÌöenÌ P·na JeûÌöe; pomoz jim odhalit
radost V·noc i Velikonoc. UËiÚ to, co uËinila
M·¯Ì MagdalÈna o prvnÌch VelikonocÌch. Protoûe pat¯ila do ¯·du Melchisedechova, jako
prvnÌ vyk¯ikla: ÑP·n byl vzk¯Ìöen!ì

S˙d·n

K D E J S O U L I D S K Á P R ÁVÁ
P O Š L A PÁVÁ N A
Lidská práva jsou pošlapávána v Súdánu. Mučení a nezákonná zatýkání jsou běžná. Takto 9. září 2003
popsal situaci v této africké zemi na
setkání s parlamentní pracovní sku-
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pinou v Berlíně Gerhard Baum, někdejší zvláštní zpravodaj OSN pro
Súdán.
Od roku 1982 probíhá občanská
válka mezi radikální islámskou
ústřední vládou a povstalci převážně animistického a křesanského
Jihu. Hlavní povstaleckou silou je
Súdánská lidově osvobozenecká
armáda (SLOA), která kontroluje
rozsáhlé oblasti na jihu země.
Podle Bauma se odhaduje, že
v tomto konfliktu přišlo o život více
jak dva miliony lidí. Z třiceti milionů
Súdánců je 65% muslimského vyznání, 23,5% vyznání křesanského a 10,6 % obyvatelstva jsou animisté. Ústřední vláda zavedla na
severu země islámský zákon šaríja, který zde aplikuje i na křesany.
Tento zákon je uplatňován se všemi
jeho drastickými tresty – amputace
končetin, kamenování – zákon šaríja slouží jako prostředek k zastrašování, které má pomoci současným vůdcům udržet se u moci.
Liberální politik Gerhard Baum byl
v Bonu ministrem vnitra v letech
1978–1982. Na setkání v Berlíně
uvedl, že trpící súdánské obyvatelstvo nemůže od OSN příliš mnoho
pomoci očekávat. Všichni afričtí
a arabští delegáti v Komisi pro lidská práva zablokovali navrženou
rezoluci odsuzující porušování lidských práv v Súdánu.
Deklarace o „náboženské netoleranci“ se zabývá pouze diskriminací muslimů v křesanských zemích, ale nikoli naopak. Baum na
německou vládu naléhá, aby zajistila, že hospodářskou pomoc bude
poskytovat pouze vládám, které se
aktivně snaží o dodržování lidských
práv.
Biskup Joseph Abangite z římskokatolické diecéze Tombura-Jambia v Jižním Súdánu pro agenturu
idea popsal alarmující příklady pronásledování. Křesané jsou v Severním Súdánu kvůli své víře dokonce i křižováni. Sám biskup byl

KAéD› MŸéE B›T UéITE»N›

Tento mÏsÌc mi bude 82 let. ObËas jsem velmi
vyËerpan˝ a cÌtÌm se jako bych uû vöechno
vzd·val. Ale pak si p¯ipomÌn·m, ûe Verdi
zkomponoval v 85 letech velkolepÈ pÌsnÏ, nÏmeck˝ spisovatel Goethe napsal v 80 letech
svÈ mistrovskÈ dÌlo Faust a Tizian namaloval
v 98 letech slavnÈ historickÈ pl·tno Z·pas
v Lepantu. MÌsto na trhu pr·ce je i pro ty,
kte¯Ì tam hledajÌ uplatnÏnÌ i na poslednÌ chvÌli
(Matouö 20,6).
Sta¯Ì lidÈ jsou pot¯eba stejnÏ jako mladöÌ.
B˘h si pouûÌval ke sluûbÏ i dÏti ñ Samuel,
David, Jeremi·ö. PouûÌv· si muûe stejnÏ jako
ûeny.
NÏkte¯Ì si stÏûujÌ, ûe ûeny nemajÌ v cÌrkvi
û·dnou roli, a zapomÌnajÌ tak na Marii coby
p¯Ìklad Ëistoty pro cel˝ svÏt. BuÔte ËistÌ a tiöÌ
jako Marie a budete hr·t nesmÌrnÏ d˘leûitou
roli. MagdalÈna p¯inesla ostatnÌm zpr·vu
o vzk¯ÌöenÌ. Kdo m˘ûe zabr·nit nÏjakÈ ûenÏ,
aby kolem sebe öÌ¯ila radostnou zpr·vu evangelia. To je veled˘leûit· role!
A tak se i j· o sobÏ domnÌv·m, ûe mohu b˝t
Bohu alespoÚ trochu uûiteËn˝.
SVATÕ POTÿEBUJÕ POMOC

Navzdory svÈmu vÏku, pokraËuji v pomoci
a obranÏ utlaËovan˝ch. DÏkuji z celÈho srdce vöem, kte¯Ì se za nÏ modlÌ a s l·skou jim
pom·hajÌ.
V Kristu V·ö

[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 b¯eznu 1991.]
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IndonÈsie

svědkem, jak jeden katolický učitel
byl v jeho kostele upálen zaživa.
Podle biskupa je pronásledování křesanů v Severním Súdánu
součástí vládní politiky: „Křesané
nemohou na celém území získat
zaměstnání. Absolventi škol jsou
postaveni před volbu hladovění,
emigrace nebo konverze k islámu.“
Ale život v Jižním Súdánu je rovněž nebezpečný. Biskup uvádí, že
když se vojáci SLOA vracejí z bojů,
často se opijí a znásilní všechny
ženy ve svém dosahu. Již jeden
ze čtyř členů jeho diecéze je HIV
pozitivní, prohlašuje Abangite.
– idea, Německo, 17. září 2003

POKOJ UPROSTÿED V¡LKY

Vedle n·s sedÏl huben˝, snÏd˝ muû a tiöe
lÌËil svÈ z·ûitky. Po patn·ct dnÌ jsme s nÌm
chodili po sp·leniötÌch, kde d¯Ìve st·ly kostely, kterÈ vyp·lili na indonÈsk˝ch ostrovech militantnÌ muslimovÈ. V tÈto zemi ûije
nejvÏtöÌ muslimsk· populace na svÏtÏ, ËÌtajÌcÌ vÌce jak dvÏ stÏ milion˘ lidÌ.
Tento muû ne˙navnÏ spolupracoval s naöÌm
misijnÌm t˝mem a spoleËnÏ jsme navötÌvili
¯adu ostrov˘, kde jsme rozd·vali mezi k¯esùansk˝mi bÏûenci materi·lnÌ pomoc, k¯esùanskou literaturu a dabovanÈ videokazety a snaûili se povzbuzovat ty, kte¯Ì kaûdodennÏ ËelÌ
hrozbÏ n·silnÈho ˙toku.
S ûivou gestikulacÌ vypr·vÏl: ÑZatÌmco je
dnes v naöÌ zemi relativnÌ klid, ob·vajÌ se indonÈötÌ k¯esùanÈ, ûe jejich vesnice mohou b˝t
v budoucnu znovu napadeny. Proto nalÈhavÏ pot¯ebujÌ povzbudit, aby se v srdci spolÈhali na Ñpokoj BoûÌ, kter˝ p¯evyöuje vöechno
ch·p·nÌì (Filipsk˝m 4,7).
IndonÈötÌ vÏ¯ÌcÌ dob¯e vÏdÌ, jak snadno
bere pozemsk˝ pokoj za svÈ. Jen pokoj, kter˝
p¯ich·zÌ od JeûÌöe Krista, dok·ûe ËlovÏka naplÚovat za kaûdÈ situace. N·ö muû zd˘raznil,
jak je d˘leûitÈ, aby k¯esùanÈ celÈho svÏta mysleli v tuto dobu na indonÈskÈ vÏ¯ÌcÌ ve sv˝ch
p¯Ìmluv·ch. ÑToto vÏdomÌ modlitebnÌ podpory pot¯ebujÌ zejmÈna ti, kte¯Ì byli p¯i ˙tocÌch
osobnÏ zasaûeni a kdyû k tomu p¯istoupÌ i materi·lnÌ pomoc, jejich vÌra bude na p¯ÌötÌ moûnÈ ˙toky mnohem lÈpe p¯ipravena. Aù pak
p¯ijde cokoli, svou vÌru v Krista nezap¯ou.ì
N·sledkem bombovÈho ˙toku v Bali z ¯Ìjna
minulÈho roku, pozmÏnili nynÌ muslimötÌ aktivistÈ svou taktiku a zamÏ¯ili se na dûih·d proti
k¯esùanskÈ menöinÏ prost¯ednictvÌm legislativy.
10. Ëervna 2003 schv·lil indonÈsk˝ parlament nov˝ z·kon o vzdÏl·v·nÌ, kter˝ poûaduje, aby ökoly s deseti nebo vÌce û·ky konkrÈtnÌho n·boûenskÈho vyzn·nÌ zabezpeËily
vyuËov·nÌ tÏchto dÏtÌ uËitelem tÈûe vÌry.

VÍCE NEŽ 52 MILIONŮ
MUSLIMŮ V EVROPĚ
V Evropě dosáhl počet muslimů
52 milionů. Podle Ústředního islámského institutu v německém
Soestu, žije nyní 25 milionů muslimů v Rusku a v jihovýchodní části
našeho kontinentu. Evropské území Turecka vykazuje 5,7 milionu,
Albánie 2,1 milionu a Bosna a Hercegovina 1,9 milionu muslimů.
Kvůli migraci ze Severní Afriky,
Turecka a Středního východu žije
nyní v západní Evropě 11,8 milionu
muslimů. Ve Francii jich je 5 milionů, ve Francii 3,1 milionu, 2 miliony
ve Velké Británii a zbytek v ostatních
zemích, hlavně v Belgii, Holandsku
a Švýcarsku.
Podle zmíněného institutu žije
1,7 milionů muslimů v severní Evropě a 152 000 ve Skandinávii. Počet muslimů v Německu klesl oproti
předchozímu roku o 338 000, nebo mnoho utečenců se vrátilo do
Kosova a Bosny a Hercegoviny.
Evropa má 727 milionů obyvatel;
269 milionů jsou katolíci, 79 milionů protestanté a 28 milionů obyvatel jsou členy anglikánské církve.
– idea, Německo, 11. října 2003
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Mnoho indonÈsk˝ch dÏtÌ z muslimsk˝ch rodin totiû navötÏvuje k¯esùanskÈ ökoly, protoûe se jejich rodiËe domnÌvajÌ, ûe se jim tam
dostane kvalitnÏjöÌho vzdÏl·nÌ, neû je jim nabÌzeno v muslimsk˝ch za¯ÌzenÌch. A tak navötÏvuje-li deset muslimsk˝ch û·k˘ k¯esùanskou ökolu, poûaduje nynÌ z·kon, aby tato
ökola zamÏstn·vala muslimskÈho uËitele a dokonce vystavÏla na svÈm pozemku meöitu. N·ö
zdroj prohlaöuje, ûe hlavnÌm d˘vodem tohoto z·kona je zamezit mnoha kaûdoroËnÌm
k¯esùansk˝m konverzÌm muslimsk˝ch û·k˘.
NÏkte¯Ì IndonÈsanÈ se dokonce ob·vajÌ, ûe
by tento z·kon mohl zap¯ÌËinit v nejbliûöÌ budoucnosti dalöÌ n·silnÈ st¯ety mezi muslimy
a k¯esùany.

Laos

E L I M I N A C E K Ř E S ŤA N S T V Í
Komunistický Laos, země jihovýchodní Asie, patří mezi státy s nejvyšším stupněm porušování náboženské svobody na světě a řadí se
k těm několika málo zemím, jejichž
vláda otevřeně prohlašuje, že je jejím cílem naprostá eliminace křesanství. Zprávy, které odtud přicházejí, naznačují, že vláda ke svým
záměrům používá systematické zastrašování, šikanování a pronásledování věřících. Laoská vláda se
také rozhodla pro systematické vyhlazování kmene Hmongů, a už
vojensky – chemickými zbraněmi –
nebo záměrně vyvolaným hladomorem.
NÁBOŽENSKÉ
P R O N Á S L E D O VÁ N Í
Hmongové jsou vůči evangeliu nejotevřenější menšinou ze všech
etnických skupin žijících v Laosu.
Mezi kmeny Hmong a Khmu se ke
Kristu obrací velké množství lidí
a nezřídka se stává, že křesanskou víru přijmou celé vesnice.
Prvotní roli v těchto konverzích sice
hrálo zahraniční rozhlasové vysílání, ale nyní se křesanství šíří především díky domorodým evangelistům,
kteří evangelium hlásají uprostřed
krutého pronásledování a riskují tak
nemalou osobní obě.
V šedesátých letech bojovali
Hmongové s Američany proti komunismu v indočínské válce. Hmongové neustále volají po demokracii
a náboženské svobodě a řada z nich
se rovněž uchýlila k povstaleckému
gerilovému boji proti komunistické
vládě, který trvá již řadu let. Z tohoto
důvodu se vláda na Hmongy dívá
jako na nepřátele a kanál západního vlivu.
Laoská vláda považuje křesanství za hrozbu laoským zvykům

INDON…SIE: MuslimötÌ studenti demonstrujÌ za podporu novÈho z·kona o vzdÏl·v·nÌ.
POKOJ VERSUS SVAT¡ V¡LKA

ÑP¯ich·zÌ tÌseÚ, budou hledat pokoj, ale û·dn˝ nebudeì (Ezechiel 7,25).
V indonÈskÈm jazyce existuje slovo pancasila, kterÈ vyjad¯uje pokojn˝ ûivot lidÌ ûijÌcÌch vedle sebe bez ohledu na n·boûenskou
p¯Ìsluönost. BÏhem uplynul˝ch t¯Ì let to byla
pro mnoho indonÈsk˝ch k¯esùan˘ kr·sn·
myölenka, avöak bez re·lnÈ skuteËnosti. Na
scÈnu totiû p¯iölo jinÈ slovo, kterÈ p¯eklad
nepot¯ebuje ñ dûih·d.
Koncem roku 1999 zah·jila proti k¯esùan˘m na Moluck˝ch ostrovech svatou v·lku
9

paramilitantnÌ organizace Laskar dûih·d, veden· Jaffarem Umarem Thalibem. K tÈto
organizaci se p¯idaly dalöÌ muslimskÈ militantnÌ skupiny, aby spoleËnÏ niËily kostely, domy
k¯esùan˘ i k¯esùanskÈ ûivnosti. P¯i tomto dûih·du p¯iölo o ûivot vÌce neû deset tisÌc lidÌ
a dalöÌ tisÌce jich p¯iölo o st¯echu nad hlavou.
K¯esùanÈ si dob¯e pamatujÌ na den, kdy
pancasila odeöla z jejich ûivota a mnozÌ jejich sousedÈ se obr·tili se zbranÌ v ruce proti
nim jako ˙hlavnÌ nep¯·telÈ. JednÌm z k¯esùan˘, kte¯Ì tento hrozn˝ obrat proûili, je Teigi Toda se svou manûelkou Mayali.
V ¯Ìjnu 2001, ve vesnici Kabalo (st¯ednÌ
Sulawesi), se jist˝ ¯editel z·kladnÌ ökoly snaûil Teigiho p¯inutit, aby p¯estoupil k isl·mu.
ÿeditel vÏdÏl, ûe Teigi je staröÌm k¯esùanskÈho sboru a rovnÏû vyuËuje v nedÏlnÌ ökole.
Kdyû Teigi odmÌtl, ¯editel mu ¯ekl, Ñûe ho jen
zkouöel, aby se p¯esvÏdËil, zda jeho k¯esùansk· vÌra je zlato ryzÌ nebo jen faleönÈì.
Asi t˝den po tomto ¯editelovÏ zkuöov·nÌ
p¯iöli do Teigiho domu Ëty¯i muslimovÈ a hrub˝m zp˘sobem û·dali, aby odstranil ze zdi
svÈho ob˝vacÌho pokoje JeûÌö˘v portrÈt. Teigi jim ¯ekl: ÑAni kdybyste mi vyhroûovali zabitÌm, tak jej nesund·m!ì
V noci 22. ¯Ìjna 2001 probudila Teigiho
ûena Mayali svÈho manûela, kdyû slyöela v domÏ podez¯elÈ zvuky. Teigi ucÌtil kou¯ a kdyû
vyhlÈdl z okna, uvidÏl kolem domu pobÌhat
vesniËany zachv·cenÈ panikou. Z·hy pochopil, ûe vesnici napadli muslimötÌ ozbrojenci.
Teigiho rodina se rychle evakuovala z domu
a jen bezmocnÏ p¯ihlÌûela, jak jejich obydlÌ
pohlcujÌ plameny. N·hle se objevil jeden
z muslimsk˝ch n·silnÌk˘, ozbrojen˝ samopalem a k¯ikl na Teigiho, zda je p¯ipraven zem¯Ìt. Teigi mu ¯ekl, ûe zem¯Ìt je p¯ipraven,
ale aby mu jeötÏ dovolil se pomodlit. Ozbrojenec souhlasil a Teigi se modlil: ÑBoûe, netrestej tohoto muûe, protoûe nevÌ, co ËinÌ.
Odpusù mu, Boûe. Amenì
Bezprost¯ednÏ na to muslimsk˝ militant
Teigiho zast¯elil. MezitÌm se Mayali poda¯ilo
i s dÏtmi utÈci do lesa. Teigiho ûena vzpomÌn·, jak den p¯edtÌm, Teigi k·zal p¯i veËernÌm

a „náboženství zahraničních imperialistů“, v jehož pozadí jsou západní
politické zájmy, zejména pak Spojených států. Proto je křesanství považováno za podvratný a nepřátelský živel. Pronásledování církve
od komunistického převratu z roku
1975 nepřetržitě vzrůstá. Od konce
devadesátých let jsou pak laoští
křesané biti, zatýkáni a vězněni,
mučeni a nuceni prchat ze země do
krutých podmínek utečeneckých táborů, pokud nepřistoupí na podepsání úředního prohlášení o „Dobrovolném zřeknutí se zahraničního
náboženství“.
DOPIS LAOSKÉHO
K Ř E S ŤA N A
(adresovaný Rozhlasové stanici pro
Dálný východ z června 2003)
Toto je můj první dopis, který vám
píši. Chtěl bych, abyste věděli, že
jsem již věřícím, avšak v této době
naše vláda nedovoluje křesanům
mít jakoukoli svatyni k bohoslužbám
a proto byly všechny kostely v naší
části země uzavřeny. Vláda od nás
požaduje, abychom se vrátili k uctívání zlých duchů, což je pro nás
nepředstavitelné.
Nejde jen o zmíněné uzavření kostelů, ale kdokoli by nás uviděl modlit
se a oznámil to úřadům, půjdeme
ihned do vězení. Právě v tyto dny
měli všichni nekřesané v naší vesnici oznámit jména křesanů, které
znají. Oni však uvedli, že praktikujeme křesanství bez jakýchkoli veřejných projevů, a proto se za to někteří dostali do velkých potíží. Také
jsme byli obviněni ze špionáže pro
Ameriku a za to nám dali peněžitou
pokutu.
Navzdory našim problémům bych
vás chtěl požádat, zda byste nám
nemohli poslat nějaké kazety s vyučováním, jak si zachovat víru v Pána a jak čelit falešným prorokům.
Modlete se za nás, abychom mohli
zaplatit pokutu. Jakékoli Bible i tiš-

10

shrom·ûdÏnÌ v jejich sboru. Bylo to na slovo
z Joba 1,21: ÑHospodin dal, Hospodin vzal.ì
Mayali je proto p¯esvÏdËena, ûe Teigiho muËednictvÌ bylo projevem BoûÌ v˘le.
Pro osmat¯icetiletou Bilhu vzala pancasila za svÈ 25. kvÏtna 2000, kdyû bojovnÌci dûih·du napadli jejÌ vesnici Mamuya na ostrovÏ
Halmahera.
Kdyû ozbrojenci p¯iöli, ona i jejÌ rodina
uprchli. MÏli se setkat na jistÈm mÌstÏ za vesnicÌ. Avöak jejÌho manûela Samuela a jednoho
z jejich t¯Ì syn˘, ˙toËnÌci zast¯elili na ˙tÏku.
SousedÈ mÏli pro Bilhu smutnou zpr·vu. Protoûe jejich vesnice byla zcela vyp·lena, musela Bilha poh¯bÌt svÈho manûela a syna ve
vesnici sousednÌ. Z tÈto tragickÈ ud·losti utrpÏla Bilha tÏûk˝ ot¯es a upadla do velikÈ trudnomyslnosti.
P¯esto ve svÈm zoufalstvÌ volala k Bohu:
ÑAch Pane, nerozumÌme tv˝m z·mÏr˘m s naöimi ûivoty. Jsou to pro n·s skrytÈ vÏci, kterÈ
nezn·me.ì I p¯es tuto ztr·tu si Bilha podrûela svÈ p¯esvÏdËenÌ, ûe B˘h m· s jejÌm ûivotem
sv˘j pl·n a ûe navzdory tomu, co se stalo, m·
B˘h nad vöÌm kontrolu.
Kdyû jsme se setkali s Bilhou, uplynuly od
onoho osudnÈho ˙toku jiû t¯i roky. JejÌ rodn· vesnice Mamuya je opÏt klidn˝m mÌstem.
Kostel, kter˝ byl do z·kladu vyp·len, je spolu s dalöÌmi domy ve f·zi dokonËovacÌch pracÌ. K¯esùansk· kongregace pokraËuje ve sv˝ch
pravideln˝ch bohosluûebn˝ch setk·nÌch.
Ned·vno takÈ Bilha vyzvedla ostatky svÈho manûela a syna, aby byli oba poh¯beni ve
vesnici, kde ûili a zem¯eli, a to na h¯bitovÏ
vedle kostela. Avöak i neöùastnÈmu srdci Bilhy se dostalo novÈho potÏöenÌ. ÑP·n mÏ naplÚuje sv˝m pokojem a ötÏstÌm,ì prohlaöuje
nynÌ Bilha s ˙smÏvem na rtech. ÑKdykoli si
Ëtu BoûÌ slovo, zaplavuje mÏ velik· duchovnÌ
radost a ötÏstÌ.ì
Co ona sama hovo¯Ì o dûih·du, vyp·lenÌ
jejÌ vesnice a zabitÌ jejÌch dvou drah˝ch? ÑNem˘ûeme na nÏ ˙toËit,ì prohlaöuje tich˝m hlasem. ÑNem˘ûeme je obviÚovat. MusÌme jen
d˘vÏ¯ovat v BoûÌ v˘li.ì
Kdyû jsme se zeptali, zda jim ve svÈm srdci

těné materiály nám jsou velikou pomocí. Velice vám všem děkujeme.
– World Evangelical Alliance,
6. října 2003
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Myanmar

PANUJÍCÍ NAPĚTÍ
ZPŮSOBUJE PROBLÉMY
K Ř E S ŤA N S K Ý M
UPRCHLÍKŮM
DUBLIN (Compass) – Z důvodu rostoucího napětí v Myanmaru (bývalá
Barma) v posledních týdnech thajská vláda zakázala činnost všem
zahraničním nevládním organizacím
v uprchlických táborech podél thajsko-myanmarské hranice. Biblické
školy a křesanské sirotčince působící v uprchlických táborech zápasí
o přežití v důsledku nedostatku prostředků, které tento zákaz zapříčinil.
30. května 2003 byl uvězněn (obyvateli Myanmaru milovaný) Aung
San Suu Kyi, vedoucí „exilové“ opoziční politické strany NLD. Od jeho
zatčení v Myanmaru sílí napětí mezi
vládnoucí SPDC a sympatizanty
s NLD. Na intenzitě nabyl také konflikt mezi jednotkami myanmarské
armády a příslušníky menšinových
etnických skupin v pohraničních oblastech. V červnu došlo k několika
explozím náloží na odlehlých pohraničních hlídkovacích stanovištích.
7. srpna thajská vláda zakázala
činnost všem zahraničním nevládním organizacím v pohraniční oblasti, čímž prakticky znemožnila
dodávky potravin, financí a zdravotnického materiálu uprchlíkům.
Zákazem jsou postiženi zejména
křesanští uprchlíci, nebo církevní
školy a sirotčince v táborech do
značné míře závisí na zahraničních
zdrojích a podpoře křesanských
nevládních organizací.
Uprchlické tábory jsou domovem
tisíců uprchlíků karenské národnos-
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dok·zala odpustit, ¯ekla: ÑAnoì. Pak se odmlËela a jeötÏ dodala: ÑAle chce to sv˘j Ëas.ì
TakovÈ odpuötÏnÌ je moûnÈ jen tehdy, kdyû
n·sledujeme Spasitele, kter˝ n·m d·v· vnit¯nÌ pokoj a odpuötÏnÌ, kterÈ m· moc zahrnout
i vrahy naöich blÌzk˝ch.

ti. Značnou část z nich tvoří křesané, kteří opustili Myanmar ve snaze
uniknout nepovolující občanské válce mezi barmskými vojenskými jednotkami a příslušníky etnické menšiny Karenů. Situaci dále komplikuje
existence jednotek Karenského hnutí odporu. Tato skupina usiluje o vytvoření nezávislé správní jednotky
na území historicky obývaném Kareny, zcela nezávislé na Myanmaru.
Křesané z kmene Karen jsou často nuceni pracovat jako otroci pro
barmskou armádu a také pro Demokratickou karenskou buddhistickou armádu (DKBA). Pokud odmítnou vykonat svůj denní příděl práce,
mohou být mučeni. Z tohoto důvodu mnozí uprchli přes hranice do
sousedního Thajska.
V dopise zaslaném z uprchlického
tábora Mae La v severním Thajsku
24. srpna (dva týdny po uvalení zákazu) jeden karenský pastor uvedl,
že se převážně křesanské osazenstvo tábora nachází v dobré náladě,
ale pociuje nedostatek podpory
zvenčí.
„Z Boží milosti biblická škola funguje bez problémů, navzdory všem
potížím a problémům, se kterými se
denně setkáváme,“ uvedl Dr. Simon,
ředitel Karenské baptistické biblické školy v Kawthoolei.
„Nicméně, jak víte, od incidentu
z 30. května, kdy bylo zatčeno a
uvězněno mnoho vedoucích představitelů NLD (včetně Aung San Suu
Kyi) se situace výrazně změnila.
Politická situace v Barmě je nyní
mnohem náchylnější k prudkým
změnám a napětí mezi SPDC a NLD
se zintenzivnilo.“
„Jako uprchlíci a lidé, kteří přišli
o domov, jsme vystaveni mnoha
omezením – zejména co se týče
možností pohybu z a do tábora a přijímání návštěv v táboře.“
Ředitel jisté křesanské organizace pracující v táborech, který si
nepřál být jmenován, uvedl, že si-

Bilha (vpravo) prohlaöuje, ûe jÌ to trvalo t¯i roky neû
dok·zala odpustit vrah˘m svÈho manûela a syna. B˘h ji
vöak zahrnul svou ˙tÏchou a tak smÌ zakouöet vnit¯nÌ
radost.
BOéÕ POKOJ NAVZDORY VÃZENÕ

16. Ëervence tohoto roku odsoudil indonÈsk˝
soud na t¯i roky do vÏzenÌ pastora Rinaldy
Damanika za ˙dajn˝ ileg·lnÌ transport zbranÌ. Soud probÏhl v dobÏ, kdy tento pastor
str·vil za m¯Ìûemi jiû dva a p˘l roku.
Dokonce i pro prohranÈm soudnÌm p¯elÌËenÌ vyza¯oval z pastora Damanika BoûÌ pokoj. Pokud by byl pastor Damanik odsouzen,
byli k¯esùanÈ z okolÌ p¯ipraveni svolat demonstraci, avöak Damanik jim poslal vzkaz, aby
tak neËinili. Pastor Damanik vyj·d¯il rovnÏû
velikou vdÏËnost vöem, kte¯Ì se za nÏho modlili a psali mu do vÏzenÌ.
Je rovnÏû velice smutn˝ z toho, co vöechno
zap¯ÌËinil dûih·d v jeho zemi a to zejmÈna
dÏtem. Na pot¯eby dÏtÌ pamatuje takÈ pod12

p˘rn˝ projekt Hlasu muËednÌk˘. ZamÏ¯uje
se p¯edevöÌm na dÏti, kterÈ p¯iöly bÏhem
˙tok˘ o rodiËe a nemajÌ tudÌû prost¯edky k dokonËenÌ ökoly. N·ö program jim pom·h· zapomenout na hr˘zu n·silÌ a v·lky a p¯ipomenout jim, ûe jsou souË·stÌ pokoje, kter˝ m·
sv˘j z·klad ve spoleËenstvÌ s ostatnÌmi vÏ¯ÌcÌmi v Krista.

tuace je obzvláště kritická v právě
probíhajícím období dešů. V tomto
ročním období uprchlíci naléhavě potřebují jídlo a zdravotnický materiál.
„V současné době je velmi obtížné získat od Vysokého komisařství
OSN pro uprchlíky, thajských představitelů a dalších oficiálních míst
povolení ke vstupu do táborů,“ potvrdil tento ředitel. „Návštěva táborů
je umožněna pouze členům Karenského výboru pro uprchlíky (KRC).
Kvůli současné situaci je pro nás
velmi obtížné poskytovat pomoc.“
Nevládní organizace soustředící
se na práci na myanmarské straně
hranic přinášejí zprávy o pokračujícím pronásledování menšinové
etnické skupiny Karenů.
Členové týmu zdravotníků z jiné
nevládní organizace v červnu 2003
prošli džunglí na myanmarské straně hranice, aby pomohli karenským
uprchlíkům. Hovořili s lidmi v několika provizorních táborech, kteří
opustili své vesnice kvůli mučení
nebo jiné formě špatného zacházení příslušníky vládních jednotek.
V jednom takovém táboře je místní
obyvatel informoval: „Každý den
musí jít každý vesničan pracovat pro
DKBA. Kácíme stromy, uklízíme ulice nebo dopravujeme potraviny.
Nedostáváme žádné jídlo ani peníze. Vesničané vykonávají tyto práce
od šesti ráno a vracejí se domů
v šest večer. Práce budou pokračovat až do období sucha a možná
ještě déle, a tak nemůžeme pracovat na vlastních polích.“
Další vesničané uváděli příběhy
o mučení místních obyvatel příslušníky DKBA. Příklad: „Loni DKBA obvinila tři vesničany z členství v Karenské národní unii a nechala je zbít.
Jeden muž se z následků dodnes
neuzdravil. Zbývající dva se zotavovali dva měsíce a jeden z nich utrpěl
psychickou újmu.“
Mnozí vesničané, se kterými příslušníci humanitárního týmu hovořili, zoufale toužili po možnosti uprch-

DÌky podpo¯e naöich Ëten·¯˘ m˘ûe Hlas muËednÌk˘ zaplatit ökolnÈ vÌce neû dvÏma st˘m indonÈsk˝m dÏtem.
Tito û·ci ztratili jednoho nebo oba rodiËe bÏhem n·silnÈho dûih·du.
VÃ»N› POKOJ S KRISTEM

Rachmatovi (nejde o pravÈ jmÈno) se dostalo
spoleËnÏ s jeho sourozenci vzdÏl·nÌ v pesantrenu, isl·mskÈ intern·tnÌ ökole, kterÈ jsou
na indonÈskÈm venkovÏ velmi rozöÌ¯enÈ. SpoleËnÏ se sv˝m bratrem dos·hl na tÈto ökole
vyööÌho vzdÏl·nÌ a byl ve studiu velmi ˙spÏön˝. PozdÏji se oûenil s dcerou ¯editele tÈto
ökoly a nakonec zaËal v pesantrenu dokonce
s·m vyuËovat.
Rachmatova ûena vöak onemocnÏla cukrovkou a objevily se u nÌ i dalöÌ nemoci. ManûelÈ
hledali pomoc u mnoha lÈka¯˘, isl·msk˝ch
duchovnÌch a dokonce i u öaman˘. Nikdo vöak
nedok·zal pomoci a stav Rachmatovy manûelky se st·le zhoröoval. Jejich syn mÏl kamar·da z ¯ad k¯esùan˘ a jeho otec nabÌdl, ûe
se bude za Rachmatovu ûenu modlit. Protoûe
pohled na utrpenÌ vlastnÌ ûeny byl hrozn˝,
Rachmat nakonec souhlasil.
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Po modlitbÏ v JeûÌöovÏ jmÈnu se zaËal
k RachmatovÏ ˙ûasu stav jeho manûelky rychle zlepöovat. Bylo to poprvÈ, co doölo k jasnÈmu zlepöenÌ. A proto Rachmat poû·dal
o dalöÌ modlitby, po kter˝ch se jeho ûena zcela uzdravila! Rachmat byl ohromen. ÑKdo je
vlastnÏ ten k¯esùansk˝ B˘h,ì divil se, Ñkter˝
uzdravil mou ûenu, kdyû vöichni ostatnÌ selhali?ì A tak po nÏkolikamÏsÌËnÌm rozvaûov·nÌ se rozhodl n·sledovat tohoto k¯esùanskÈho Boha. ZpoË·tku si ponechal svÈ rozhodnutÌ
pro sebe a vyuËoval d·l v pesantrenu.
O nÏkolik mÏsÌc˘ pozdÏji byl Rachmat vyzv·n, aby ¯Ìdil Ñöolatì (isl·mskÈ modlitby) pro
û·ky ökoly.
ÑNemohu ¯Ìdit öolat,ì odvÏtil p¯edstavitel˘m isl·mskÈ ökoly. ÑRozhodl jsem se totiû st·t
se k¯esùanem.ì
Toto prohl·öenÌ ve ökole vyvolalo bezprecedentnÌ zdÏöenÌ. Rachmatovi kolegovÈ mysleli, ûe Rachmat musel p¯ijÌt o rozum. Dokonce ho opakovanÏ ml·tili (i kdyû ne tak
krutÏ), v nadÏji, ûe se vr·tÌ zase k isl·mu. Ale
Rachmat z˘stal neoblomn˝.
Po nÏkolika t˝dnech opakovanÈho p¯emlouv·nÌ, vyhroûov·nÌ a bitÌ, p¯edstavitel˘m
ökoly doölo, ûe se Rachmat svÈ novÈ vÌry nevzd·. Proto p¯esvÏdËili jeho manûelku, aby
se s nÌm dala rozvÈst a to i navzdory tomu, ûe
ji B˘h uzdravil. Pak nechali Rachmata p¯edvolat p¯ed isl·msk˝ soud a p¯edali mu pÌsemnÈ ultim·tum: buÔ se bÏhem 24 hodin vr·tÌ
k isl·mu, nebo bude p¯ed·n ÑFundamentalistick˝m isl·msk˝m civilnÌm sil·mì ñ militantnÌ skupinÏ, kter· je zodpovÏdn· v uplynul˝ch
letech za zavraûdÏnÌ mnoha k¯esùan˘.
TÏchto 24 hodin znamenalo pro Rachmata
p¯Ìleûitost, kterou vyuûil. Uprchl. Nejprve
hledal ˙toËiötÏ v jednom pesantrenu, kter˝
vedl jeho p¯Ìbuzn˝. Ale i tam mu vyhroûovali, ûe ho p¯edajÌ militantnÌm islamist˘m. A tak
musel prchat d·l. Po dalöÌch hodin·ch ˙tÏku
dorazil k nÏjakÈ nemocnici, kam veöel a posadil se v Ëek·rnÏ. V tÈto mÌstnosti pak p¯eûÌval asi jeden·ct dnÌ. PozdÏji se setkal s jednÌm ¯idiËem, kter˝ pracoval u firmy, jejÌmû
majitelem byl k¯esùan. ÿidiË o Rachmatovi

nout. „Někteří chtěli odejít na západ
k příbuzným, jiní se chtěli přestěhovat do uprchlických táborů, ale neměli možnost jít ani do tábora ani do
sousedních zemí,“ uvedl jeden místní
obyvatel. „Stále se rozhodují, zda
mají současnou situaci vydržet, nebo
se vystavit riziku zatčení /deportace, pokud odejdou do sousedních
zemí. Je možné, že po příchodu období sucha odejdou všichni.“
Ve svém dopise z uprchlického
tábora v Mae La Dr. Simon požádal
mezinárodní komunitu, aby na nelehkou situaci Karenů nezapomínala. „Velmi potřebujeme morální, duchovní, fyzickou a materiální pomoc
od našich bratří a sester po celém
světě, zejména od křesanských
vedoucích. Doufáme, že nám budete i nadále pomáhat a nalézat další
způsoby a možnosti této pomoci.“
– Compass Direct, 12. 9. 2003

n

Indie

P Ř I P R AV U J E S E
L E G I S L AT I V N Í Ú P R AVA
PROTI KONVERZÍM
S C E L O S TÁT N Í
P L AT N O S T Í
Indická koaliční vláda, vedená hinduistickou nacionalistickou stranou
Bharatiya Janata Party (BJP), má
v plánu zavést nová legislativní pravidla, která by měla bránit náboženským konverzím v celém státě.
Opatření nesoucí název „Ustanovení
o změně náboženské příslušnosti
příslušníků nedotknutelných kast/
kmenů (regulace a schvalovací řízení)“ nabude právní moci po zveřejnění v oficiálním věstníku. Ustanovení, jehož autorem je Národní
komise pro nedotknutelné kasty/
kmeny, zatím neschválil indický parlament. BJP se intenzivně staví proti konverzím hinduistů z nižších kast
ke křesanství a buddhismu. „Toto
opatření prakticky znemožní znač-
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¯ekl svÈmu öÈfovi a ten Rachmata p¯ivedl do
mÌstnÌho sboru. VÏ¯ÌcÌ zpoË·tku tak trochu
nevÏdÏli, co majÌ s Rachmatem dÏlat. B·li se,
ûe kdyû se mÌstnÌ muslimovÈ dovÏdÌ o celÈm
p¯Ìpadu, p¯ijdou a zniËÌ jejich kostel. Ale
naötÏstÌ znali organizaci, kter· mohla Rachmatovi pomoci.
Rachmatovi se nakonec dostalo bezpeËnÈho obydlÌ, kde mohl odpoËÌvat a zotavit se
z traumatu osoËov·nÌ a vyhoötÏnÌ. Mohl se
takÈ nynÌ vzdÏl·vat ve svÈ novÈ vÌ¯e, ve kterÈ
st·l jiû pevnÏ, aËkoli o nÌ vÏdÏl jen velmi m·lo.
NejvÏtöÌ povzbuzenÌ vöak pro nÏj znamenali
ti vÏ¯ÌcÌ, kte¯Ì byli d¯Ìve rovnÏû muslimy, nynÌ
se stali JeûÌöov˝mi n·sledovnÌky a Ëelili tak
stejnÈmu protivenstvÌ jako Rachmat.
Jedna z nejsilnÏjöÌch tuûeb, kterou Rachmat cÌtil, byla touha vidÏt znovu svÈho syna
jmÈnem Femy. Rachmat se dokonce odv·ûil
odejÌt z ˙krytu a tajnÏ se s nÌm setkat mezi
k¯ovinami u kterÈhosi fotbalovÈho h¯iötÏ. Femy otci sdÏlil, ûe se matka znovu provdala
a ûe on u nÌ nechce d·le ûÌt. Femy touûil odejÌt se sv˝m otcem.
Rachmat se vr·til do bezpeËÌ ˙krytu a sv˝m
nov˝m p¯·tel˘m vypravoval o svÈm synu. Ti
mu ¯ekli, ûe by ho mohl p¯ivÈst k sobÏ, ûe se
o nÏho postarajÌ. A tak Rachmat brzy nato
odeöel, aby svÈho syna p¯ivedl. Jeho k¯esùanötÌ p¯·telÈ na Rachmata Ëekali, ale ten se nevracel. UtÌkaly t˝dny a nad Rachmatem jako
by se slehla zem. Nakonec p¯iöel dopis od
Rachmatova syna. Ten jim sdÏloval smutnou
zpr·vu, ûe jeho otec byl vyzrazen a ubit k smrti radik·lnÌmi muslimy.
Rachmat nynÌ zakouöÌ vÏËn˝ pokoj s Kristem. Ale co se stalo s Femym? Setk· se otec se
sv˝m synem na vÏËnosti? Modlete se za Femyho, aby poznal Spasitele, kter˝ byl pro jeho
otce tak re·ln˝, ûe za vÌru v nÏho obÏtoval sv˘j
ûivot.

né části Indů uplatnit jejich právo na
uplatňování svobody vyznání zajištěné indickou ústavou,“ uvedl Oliver
D’Souza z Celoindické křesanské
rady. „Tato úprava i v současné době
platná pravidla mohou být zpochybněna v souvislosti se základními
právy občanů. Budeme usilovat
o ochranu náboženských práv příslušníků menšinových skupin.“
– Compass Direct, 13. 9. 2003

n

NigÈrie

MÍSTNÍ VLÁDNÍ VÝBOR
Z A K Á Z A L K Ř E S ŤA N S K É
BOHOSLUŽBY
Představitelé místního vládního výboru v Kumbotso v nigerijském svazovém státě Kano zakázali pořádání křesanských bohoslužeb a
svým rozhodnutím ještě více zostřili napětí mezi muslimy a křesany
v oblasti. „Nařízení, podle kterého
křesané nesmějí pořádat nedělní
bohoslužby, vyvolalo značné obavy,“ uvedl Rev. A. U. Uba, tajemník
místního zastoupení Nigerijské
křesanské asociace v Kano. Podle Uby vláda státu Kano zabavila
pozemky patřící křesanským školám a přidělila je na výstavbu obchodů. Guvernér svazového státu
Kano Malam Ibrahim Shekarau
uvedl, že je připraven začít naplňovat svůj slib ohledně zavedení
islámského zákona. Rovněž zveřejnil svůj plán k vydání zákazu,
podle kterého by ženy nesměly cestovat v dopravních prostředcích
společně s muži. Zdůraznil, že by
se zákon šaríja vztahoval na všechny občany státu bez ohledu na jejich náboženskou příslušnost. Novinářům sdělil, že pokud to bude
nezbytné, jeho vláda posílí jednotky civilní stráže, které budou prosazování islámského zákona podporovat.
– Compass Direct, 10. 10. 2003

VYZBROJENÕ VOJ¡KŸ PRO V¡LKU

Uprost¯ed n·silÌ dûih·du, pot¯ebujÌ mÌt k¯esùanÈ silnou duchovnÌ oporu ve sv˝ch p¯edstaven˝ch v Kristu. IndonÈsie je st·tem s 4 000
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obydlen˝mi ostrovy, na kter˝ch p˘sobÌ kolem 50 000 k¯esùansk˝ch kongregacÌ.
Ve snaze p¯inÈst tÏmto vÏ¯ÌcÌm duchovnÌ povzbuzenÌ, vypracoval Hlas muËednÌk˘ projekt, v jehoû r·mci majÌ b˝t k¯esùanötÌ p¯edstavitelÈ indonÈskÈ cÌrkve
zaopat¯eni vöÌm, co nezbytnÏ pot¯ebujÌ ke svÈ pr·ci duchovnÌch. Je pamatov·no nejen na jejich finanËnÌ zabezpeËenÌ, ale i na vhodnou k¯esùanskou literaturu t˝kajÌcÌ se muËednickÈ cÌrkve. Naöe misie nynÌ dokonËuje ¯adu indonÈsk˝ch p¯eklad˘ takov˝ch kniûnÌch titul˘.
V¡LKA NYNÕ, POKOJ POZDÃJI

Naöe organizace je Ëasto dotazov·na ohlednÏ pron·sledov·nÌ k¯esùan˘, zda se
toto pron·sledov·nÌ ve svÏtÏ zintenzivÚuje ñ zejmÈna v muslimsk˝ch zemÌch.
Naöe odpovÏÔ znÌ, ûe pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ vzr˘st· od samotnÈho zrozenÌ
k¯esùanstvÌ. U Luk·öe 12,51 JeûÌö prohlaöuje, ûe nep¯iöel, aby uvedl na zem
pokoj, ale rozdÏlenÌ. VÌme, ûe ti, kte¯Ì v JeûÌöe vÏ¯Ì a vyzn·vajÌ ho jako svÈho
P·na, budou muset Ëelit tÏm, kte¯Ì v nÏho nevÏ¯Ì. SvÏt k¯esùany nen·vidÌ kv˘li
Kristu (Matouö 10,22). A my dnes vidÌme mnohÈ znepokojivÈ trendy:
V NigÈrii je radik·lnÌ isl·msk˝ z·kon öarÌja zaveden v souËasnosti jiû ve dvan·cti severnÌch provinËnÌch st·tech a zaËÌn· se plÌûit pomalu i na jih, kdyû se radik·lnÌ muslimovÈ snaûÌ tento z·kon prosadit dokonce i v k¯esùansk˝ch st·tech.
V P·kist·nu byl z·kon öarÌja zaveden v Severoz·padnÌ p¯ÌhraniËnÌ provincii (viz Hlas muËednÌk˘ 3/2003, str. 5ñ7). MilitantnÌ muslimovÈ se snaûÌ nynÌ
protlaËit zavedenÌ tohoto z·kona prost¯ednictvÌm parlamentu v p·kist·nskÈ
provincii Bal˙Ëist·n. Bude-li tato snaha ˙spÏön·, pak bude z·kon öarÌja
v platnosti jiû ve dvou z celkov˝ch Ëty¯ p·kist·nsk˝ch provinciÌ. ObËansk·
pr·va a svobody tak pro mnohÈ zdejöÌ lidi citelnÏ utrpÌ.
PodobnÏ ˙toËÌ na n·boûenskou svobodu i nov˝ p·kist·nsk˝ z·kon o vzdÏl·nÌ,
kter˝ p¯idÏl·v· velkÈ tÏûkosti k¯esùanskÈ komunitÏ a jejÌm ökol·m.
Z tohoto d˘vodu nejsou dûih·d, nespravedliv· legislativa a n·slednÈ pron·sledov·nÌ pro p·kist·nskÈ k¯esùany û·dn˝m p¯ekvapenÌm. Bible zaslibuje, ûe
vÏ¯ÌcÌ budou muset Ëelit pron·sledov·nÌ (2 Timoteova 3,12). B˘h dopouötÌ,
pokud jsme zde na zemi, aby nep¯Ìtel satan vedl v·lku proti n·m. Pr·vÏ nynÌ
jsou naöi indonÈötÌ spoluvÏ¯ÌcÌ sev¯eni vidinou tÈto nesmi¯itelnÈ v·lky.
P¯esto uprost¯ed takovÈho n·silÌ mohou k¯esùanÈ v IndonÈsii st·t pevnÏ ve
svÈ vÌ¯e, neboù se jim dost·v· vnit¯nÌho pokoje, kter˝ vyvÏr· z jejich vztahu ke
Kristu (Jan 14,27). Tento pokoj nem˘ûe b˝t zniËen ani naruöen bojovnÌky dûih·du ani jin˝mi pozemsk˝mi silami. IndonÈötÌ vÏ¯ÌcÌ ûijÌ v pevnÈ nadÏji, ûe aû
nastane Ëas jejich odchodu z tÈto zemÏ, budou mÌt p¯ichyst·ny vÏËnÈ p¯Ìbytky
v nebesÌch, kde se budou navûdy radovat v JeûÌöovÏ p¯Ìtomnosti.
Na druhÈ stranÏ se my sice m˘ûeme cÌtit v bezpeËÌ a daleko od frontov˝ch
liniÌ, ale nep¯Ìtel neoponuje mÈnÏ n·m neû vÏ¯ÌcÌm v IndonÈsii. Je omylem
myslet si, ûe na naöÌ por·ûce a zniËenÌ m· menöÌ z·jem!
I kdyû neproûÌv·me tuto duchovnÌ v·lku totoûn˝m zp˘sobem, m·me p¯Ìstup
k tÈmuû pokoji ñ k tÈmuû Spasiteli, k tÈmuû vÏËnÈmu ˙dÏlu, k tÈmuû bezpeËnÈmu BoûÌmu pl·nu pro naöe ûivoty.
Nechù i n·s naplnÌ BoûÌ pokoj silou k boji pro BoûÌ kr·lovstvÌ.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, z·¯Ì 2003
16

Podivn· vyj·d¯enÌ v hebrejskÈ Bibli
Biblick· hebrejötina je velmi chud˝ jazyk, kter˝ m· jen 400 slovnÌch kmen˘. Z tohoto
d˘vodu obsahuje mnoho homonym a podivn˝ch vyj·d¯enÌ, ve kter˝ch Ëasto m˘ûeme
rozpoznat jist· duchovnÌ poselstvÌ.
ElÌöa û·dal svÈho uËitele Elij·öe: ÑAù je na mnÏ dvojn·sobn˝ dÌl tvÈho duchaì
(2. Kr·lovsk· 2, 9). JistÏ platÌ, ûe duch nepodlÈh· nÏjakÈmu kvantitativnÌmu pomÏ¯ov·nÌ, a tak se tato slova mohou zd·t nesmysln·. Avöak mezi star˝mi éidy platilo, ûe
nejstaröÌ syn zpravidla dost·val dvojn·sobn˝ dÌl z dÏdictvÌ. Proto ElÌöova slova znamenala: ÑUËiÚ mÏ sv˝m hlavnÌm duchovnÌm dÏdicem.ì
NÏkte¯Ì odp˘rci éid˘ napsali dopis perskÈmu kr·li Artaxerxovi, kde kromÏ dalöÌch
vÏcÌ st·lo: ÑJsme soleni solÌ z tvÈho pal·ceì (Ezdr·ö 4,14; podle aramejskÈho origin·lu). S˘l pal·ce je vyj·d¯enÌ pro plat od kr·le. AnglickÈ slovo pro v˝platu (salary) je
takÈ odvozeno od anglickÈho v˝razu pro s˘l (salt).
»teme, ûe ÑSaul byl jednoroËnÌm synem svÈho kralov·nÌì (1. Samuelova 13,1;
podle hebrejskÈho origin·lu). To byl zp˘sob vyj·d¯enÌ, ûe Saul byl jako kr·l dÏtinsk˝.
Hebrejötina takÈ nem· zvl·ötnÌ v˝raz pro ÑobdobÌì. Pro v˝razy ÑobdobÌì a Ñdenì
je uûÌv·no totÈû slovo iom. A tak z biblickÈho textu nedok·ûeme urËit, zda B˘h stvo¯il
svÏt v öesti dnech nebo v öesti obdobÌch.
Slovo kavod znamen· jak Ñsl·vuì tak ÑtÌhuì. Tato homonyma vyjad¯ujÌ duchovnÌ
pravdu, ûe je slavnÈ nosit tÏûk· b¯emena pro BoûÌ l·sku.
Lekoneh znamen· ÑzÌskat jako v˝sledek vztahu l·skyì nebo ÑpoËÌtì. Eva, kdyû
porodila svÈho prvnÌho syna, ¯ekla: Qanithi, ÑZÌskala jsem muûe od Hospodinaì
(Genesis 4,1). PozdÏji se toto slovo zaËalo uûÌvat pro v˝raz Ñkupov·nÌì. PravÌ ûidÈ
nepovaûujÌ obchod za chladnou sobeckou transakci, ale spÌöe za vztah, ve kterÈm
vl·dne l·ska a obÏ strany si vymÏÚujÌ pot¯ebnÈ zboûÌ. Nechù k¯esùanötÌ obchodnÌci
profitujÌ v duchu tÈto p¯edstavy.
Leshaal znamen· Ñû·datì, stejnÏ jako Ñp˘jËovatì. Takto p˘jËit (leshaal) kaûdÈmu, kdo û·d· (shaal) je uËenÌ, kterÈ je obsaûeno v samÈ podstatÏ hebrejskÈho jazyka.
JmÈno prvnÌho izraelskÈho kr·le Saul (Sheoul), znamen· v hebrejötinÏ Ñp˘jËen˝ì.
Proto Ñpokud bude ûiv (Samuel) bude p˘jËen˝ Hospodinuì (1. Samuelova 1,28 podle
angl. p¯.) To by se mohlo p¯esnÏji p¯eloûit: ÑSamuel bude Saulem Hospodinu.ì Jeden
ËlovÏk m˘ûe p¯ed Bohem zaujmout postavenÌ jinÈho ËlovÏka.
Hattah znamen· jak Ñh¯Ìchì tak ÑobÏù za h¯Ìchì. B˘h ¯ekl Kainovi: ÑNebudeö-li
konat dobro, hattah se uvelebÌ ve tv˝ch dve¯Ìch.ì Pro kaûdÈho ËlovÏka, kter˝ sp·chal h¯Ìch-hattah, je velmi dobrÈ si p¯ipomenout, ûe sv˝m Ëinem p¯it·hl JeûÌöe, obÏù
za h¯Ìch, blÌûe k sobÏ, a ten je p¯ipraven mu odpustit. Takto i JeûÌö je mnou p¯ed
Bohem jako byl Samuel Saulem.
Bible hovo¯Ì o lidech pok¯tÏn˝ch za mrtvÈ (1. Korintsk˝m 15,29). Kdyû byli nÏkte¯Ì k¯esùanÈ umuËeni, druzÌ, kte¯Ì do tÈ doby v·hali ñ povzbuzeni p¯Ìkladem heroickÈ
vÌryñ se nechali pok¯tÌt, aby v cÌrkvi zaujali mÌsto muËednÌk˘.
Kdyû nÏkter˝ z vÏ¯ÌcÌch selûe, jin˝ by mÏl skrze p˘st, modlitbu a dvojn·sobnÈ ˙silÌ
zacelit ztr·tu, kterou BoûÌ kr·lovstvÌ odpadlictvÌm onoho k¯esùana utrpÏlo. Tereza
z Avily vyuËovala: ÑKdyû vidÌö sestru h¯eöit, buÔ o to vÌce svatÏjöÌ, aby se Bohu
dostalo totÈû mnoûstvÌ l·sky.ì Samuel byl Saulem p¯ed Bohem.
RovnÏû ty m˘ûeö b˝t druhÈmu ötÌtem p¯ed Bohem, kdyû zacelÌö svou opravdovou
a horlivou vÌrou poklesek druhÈho.
ñ Z knihy Richarda Wurmbranda 100 Prison Meditation
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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

»Ìna
Z AT Č E N Í K AT O L I C K É H O K N Ě Z E
Systematické útoky čínských úřadů na církve pokračovaly 20. října tohoto roku, kdy došlo v provincii
Chu-pej k zatčení asi dvanácti podzemních katolických kněží a seminaristů při jejich společném setkání.
Podle katolických zdrojů jsou drženi ve vazební věznici kraji Gaocheng. Mezi zatčenými jsou Li Wenfeng
(31), Li Heng (29), Dou Shengxia (37), Chen Rongfu
(21), Han Jianlu (24) a Zhang Chongyou (23).
Tento útok se zdá být součástí vládní koordinované
iniciativy namířené proti podzemní církvi. 28. května
publikoval jistý katolický expert na čínskou problematiku článek v italských novinách Avvenire, kde popisoval tři čínské vládní směrnice zaměřené proti katolické církvi, zejména na přetržení jejich svazků
s Vatikánem. Čínská vláda nedávno vyrukovala s další
snahou posílit komunistický dohled nad náboženským děním. Současně se však snaží své protináboženské praktiky obhajovat. 22. října publikoval čínský
deník South China Morning Post článek, ve kterém je
popisováno nové vládní úsilí na obranu a podporu
ateistické politiky k omezení rapidního nárůstu náboženských aktivit v Číně. V tentýž den promlouvali
čínští náboženští vůdci na Čínském velvyslanectví
v USA o náboženské svobodě v Číně. Podle rev. Cao
Shengiie, prezidenta Čínské křesanské rady, „dělá
čínská vláda stále lepší a lepší práci ohledně zajištění
svobody náboženského vyznání.“ Tito vůdcové popírali existenci podzemní církve v Číně stejně jako pronásledování křesanů. Prohlašovali, že neregistrovaných církví v Číně existuje jen velmi omezený počet.
Modlete se za tyto nedávno zatčené křesany. Modlete se za miliony křesanů žijících po celé Číně, kteří
žijí ve stálé hrozbě pronásledování, zatčení a věznění.
Modlete se, aby současné vládní protináboženské
úsilí přestalo, a aby se západní představitelé nenechali oklamat podvodnými slovy čínských vůdců
a jejich líbivými prohlášeními, ale volali čínskou vládu
za její skutky k odpovědnosti.
– Hlas mučedníků, Kanada, 29. října 2003

M˘ûete n·m 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

