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N·boûensk· reformace v öestn·ctÈm stoletÌ nep¯inesla jen urËitÈ zmÏny v cÌrkvi, jak tvrdÌ nÏkte¯Ì
katoliËtÌ vykladaËi, ale byla v podstatÏ jist˝m znovuobjevenÌm pravdy a moci BoûÌho slova. Byla
v˝zvou cÌrkvi: vr·tit se k vlastnÌmu biblickÈmu
z·kladu a znovu hledat vztah k Bohu prost¯ednictvÌm JeûÌöe Krista.
Renesance
Nejd˘leûitÏjöÌm faktorem v p¯ÌpravÏ cesty reformaËnÌch zmÏn, nepoËÌt·me-li d˘vody n·boûenskÈ,
byla renesance neboli ÑznovuzrozenÌì, kter· m·
sv˘j poË·tek v oûivenÌ vzdÏlanosti na St¯ednÌm
v˝chodÏ. Kdyû v roce 1453 padla Konstantinopol
do tureck˝ch rukou, mnoho uËenc˘ ¯eckÈ a latinskÈ
literatury uteklo na Z·pad, kam sebou p¯inesli i svÈ
znalosti a starovÏkÈ rukopisy. To podnÌtilo ducha
b·d·nÌ, oznaËovanÈ jako NovÈ uËenÌ, jehoû p¯Ìvrûenci jsou naz˝v·ni humanisty.
HumanistÈ se prost¯ednictvÌm studia klasickÈ
literatury zamÏ¯ili na rozöÌ¯enÌ obzoru lidskÈho
ducha restauracÌ antick˝ch kultur. Toto hnutÌ zapoËalo v It·lii a velmi rychle se rozöÌ¯ilo do zbytku
Evropy; v Holandsku a NÏmecku pak nabylo mnohem k¯esùanötÏjöÌho charakteru a dl·ûdilo tak cestu p¯ekl·d·nÌ PÌsma.
V Anglii toto hnutÌ p¯ispÏlo ke vzniku novÈho
z·palu pro n·boûenskÈ vzdÏl·v·nÌ, coû se promÌtlo v zaloûenÌ nÏkolika univerzit ñ mezi nimi i slavnÈ
Koleje Kristovy a sv. Jana v Cambridge, kde se
zaËalo vyuËovalo podle tÏchto nov˝ch trend˘ a rovnÏû i äkoly sv. Pavla, kde dÏti mÏly b˝t vyuËov·ny
kvalitnÌ literatu¯e ñ jak latinskÈ, tak ¯eckÈ.
pokračování na str. 1

5ñ6

2003

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)
• Rasooli & Allan – Lékař z Kurdistánu
Příběh o obrácení muslimského mullaha.
A5, 134 stran, cena 67 Kč.
• Richard Wurmbrand – Vítězná víra
Inspirující čtení na téma křesanské víry a svědectví. 12×18 cm, 176 stran, cena 89 Kč.
• Ken Anderson – Smělý jako beránek
Životní příběh známého čínského křesanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 127 Kč.
• 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

PravdÏpodobnÏ nejv˝znamnÏjöÌm humanistou byl Erasmus
Rotterdamsk˝. Jako profesor bohoslovÌ a ¯eckÈho jazyka v Cambridge publikoval v roce 1516 svÈ
prvnÌ vyd·nÌ ¯eckÈho NovÈho
z·kona. Luther toto dÌlo vyuûÌval
jako z·klad pro sv˘j p¯eklad NovÈho z·kona do nÏmËiny.
V p¯edreformaËnÌ dobÏ byla jiû
v Anglii Bible p¯eloûena do angliËtiny v r˘zn˝ch knih·ch, a to od
Ëas˘ otce anglickÈ cÌrkevnÌ historie Bedeho, kter˝ ûil v osmÈm stoletÌ. V letech 1382ñ88 pak byla
Bible kompletnÏ p¯eloûena do angliËtiny Viclifem a jeho û·ky a pouûÌv·na lolardy. NynÌ se vöak ukazovala pot¯eba novÈho p¯ekladu,
kter˝ by byl zaloûen na p˘vodnÌch
hebrejsk˝ch a ¯eck˝ch textech,
a nikoli jen na latinskÈ Vulg·tÏ.
William Tyndale si toto dÌlo vzal
za sv˘j ûivotnÌ ˙kol.

NAäE POZN¡NÕ BOHA

Jan K¯titel
¯ekl: ÑJ·
jsem nevÏdÏl, kdo to
jeÖì
(JAN 1,31)

Naöi milovanÌ!
P¯ejeme v·m proûÌt Nov˝ rok v ˙zkÈm obecenstvÌ s Kristem.
V biblickÈ hebrejötinÏ a ¯eËtinÏ znamen·
tent˝û v˝raz jednak Ñpoznatì a jednak ÑmÌt
intimnÌ pomÏr se sv˝m partneremì. Je ps·no: ÑAdam poznal Evu, svou ûenu, a ta otÏhotnÏlaì (Genesis 4,1).
Existuje pozn·nÌ a pozn·nÌ ñ mezi nimiû je
podstatn˝ rozdÌl.
Kdyû Kolumbus objevil Ameriku, kolik
toho z nÌ doopravdy znal? Jen nÏkolik kilometr˘ jejÌho atlantickÈho pob¯eûÌ, avöak v˘bec nic o Velk˝ch jezerech, Skalist˝ch hor·ch
nebo Kalifornii. PodobnÏ i vÏtöina z n·s m·
pozn·nÌ Krista ñ ale jak velkÈ?
Jan K¯titel znal JeûÌöe od dÏtstvÌ, neboù byli
p¯ÌbuznÌ. Janova matka znala dokonce tajemstvÌ Mariina panenskÈho poËetÌ. Jan s·m mÏl
dokonce jistou intuici JeûÌöe, kdyû byli jeötÏ
oba v l˘nÏ sv˝ch matek. Kdyû uslyöel Mariin
hlas, poskoËil Jan v l˘nÏ svÈ matky radostÌ
(Luk·ö 1,41).
Jan zaËal se sv˝m omezen˝m pozn·nÌm hl·sat zvÏst o Spasiteli. Popisoval ho jako Soudce, kter˝ m· v rukou sekeru, s nÌû je p¯ipraven vytnout a sp·lit kaûdÈho, kdo nenÌ dobr˝
(Luk·ö 3,9). Jan byl v˘Ëi lidem drsn˝. Vyk¯ikl na ty, kte¯Ì k nÏmu p¯iöli, aby se dali od

Studium PÌsma
Tyndale se narodil pravdÏpodobnÏ kolem roku 1494 v Gloucestershire a od ˙tlÈho vÏku lnul pozoruhodn˝m zp˘sobem ke studiu
PÌsma. VzdÏl·nÌ nabyl nejd¯Ìve na
univerzitÏ v Oxfordu, kde proûil
n·boûenskÈ obr·cenÌ a kde v roce
1515 zÌskal titul magistra a pozdÏji
takÈ na univerzitÏ v Cambridge,
kter· byla podle jeho slov Ñinfikov·na luterstvÌmì. Jako student
se p¯ipojil ke studentskÈ skupinÏ
naz˝vanÈ ÑKolej bÌlÈho konÏì,
kter· se pravidelnÏ setk·vala ke
studiu nÏmeckÈho reform·tora.
CÌrkevnÌ autority byly aktivitami
tÈto skupiny p¯irozenÏ znepokojeny a v roce 1520 nechaly sp·lit
Lutherovy spisy p¯ed velk˝m
chr·mem sv. Marie.
V roce 1521 byl Tyndale jme-
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nÏho pok¯tÌt, ÑpokolenÌ zmijÌì, mÌsto toho,
aby jim mÌrnÏ ¯ekl, co zlÈho ËinÌ.
Kdyû vöak d˘vÏrnÏ poznal JeûÌöe, zmÏnil
se. Na adresu Heroda kv˘li jeho tÏûkÈmu
h¯Ìchu nepronesl jedinÈ p¯ÌkrÈ slovo, ale pouze mu ¯ekl, ûe mu nenÌ nÏco takovÈho dovoleno.
A pak promluvil o JeûÌöi nov˝m zp˘sobem:
jako o BoûÌm ber·nku, kter˝ mÌsto aby uvrhl
h¯ÌönÌky do ohnÏ, bere h¯Ìchy svÏta na sebe.
Jakmile zn·me JeûÌöe d˘vÏrnÏ, budeme i my
oûiveni jeho horlivostÌ p¯iv·dÏt h¯ÌönÌky do
BoûÌho kr·lovstvÌ a pom·hat tÏm, kte¯Ì proûÌvajÌ tr·penÌ.

nov·n kaplanem a vychovatelem
dvou syn˘ lorda Johna Walshe,
majitele panstvÌ MalÈ Sodbury
v Costwoldsu na severu hrabstvÌ
Bath. KromÏ sv˝ch uËitelsk˝ch
povinnostÌ tr·vil vöechen Ëas p¯ekl·d·nÌm PÌsma a k·z·nÌm. Odv·ûil se dokonce aû do Bristolu,
kde se st¯etl se skupinou k·ûÌcÌch
mnich˘, kte¯Ì se stavÏli proti jeho
ÑospravedlnÏnÌ pouhou vÌruì, coû
ch·pali jako ˙tok na jejich zdroj
p¯Ìjm˘. Kdyû si stÏûovali u arcidÏkana v Gloucesteru, byl Tyndal
kv˘li tÈto herezi zadrûen, varov·n, ale pak propuötÏn.
Navzdory sv˝m kontroverznÌm
evangelijnÌm stanovisk˘m si udrûel svÈ postavenÌ, i kdyû tÌm z¯ejmÏ obËas p¯iv·dÏl svÈho zamÏstnavatele do rozpak˘. Jednou tak
znaËnÏ podÏsil jistÈho cÌrkevnÌho
n·vötÏvnÌka, kdyû u veËe¯e v p¯Ìtomnosti lorda Johna pouûÌval
Bibli coby BoûÌ z·kon.
ÑBylo by n·m lÈpe bez BoûÌho
z·kona neû bez papeûe,ì prohl·sil knÏz. Na to Tyndale odvÏtil:
ÑNebudu poslouchat papeûe ani
jeho na¯ÌzenÌ. Uöet¯Ì-li B˘h m˘j
ûivot a d· mi mnoho let ûivota, pak
se postar·m o to, ûe chlapec, kter˝ t·hne pluh, bude zn·t lÈpe PÌsmo neû vy.ì
Tyndale byl nynÌ rozhodnut
vydat nov˝ p¯eklad Bible. S·m napsal: ÑPochopil jsem z vlastnÌ zkuöenosti, jak bylo nemoûnÈ vzdÏl·vat prost˝ lid v pravdÏ a p¯itom
jim nep¯edloûit svat· PÌsma v jejich vlastnÌm jazyce.ì
Tyndale pochopil, ûe je pot¯eba vytvo¯it p¯eklad zaloûen˝ na
p˘vodnÌch jazycÌch a navzdory
hrozbÏ smrti na hranici ñ sedm
lidÌ bylo pr·vÏ ned·vno up·leno
kv˘li tomu, ûe uËili malÈ dÏti
modlitbÏ P·nÏ, deseti p¯ik·z·nÌm a apoötolskÈmu vyzn·nÌ vÌry

PODZEMNÕ CÕRKEV V SA⁄DSK… AR¡BII

V Sa˙dskÈ Ar·bii jsou zak·z·na vöechna nemuslimsk· n·boûenstvÌ. Dokonce ani z·padnÌm zastupitelsk˝m ˙¯ad˘m nenÌ dovoleno,
aby se na jejich p˘dÏ konaly n·boûenskÈ ob¯ady. K¯esùanskÈ knihy a Bible jsou v tÈto
zemi zapovÏzeny. Ti, kte¯Ì praktikujÌ svou
vÌru tajnÏ, jsou zat˝k·ni a deportov·ni ze
zemÏ. NÏkte¯Ì jsou p¯ed vyhoötÏnÌm jeötÏ krutÏ muËeni.
BÏhem v·lky v PerskÈm z·livu sa˙dsk· vl·da povolila, aby americkÈ jednotky operujÌcÌ
na jejÌm ˙zemÌ mÏly vojenskÈ kaplany a dokonce jednoho rabÌna. NicmÈnÏ kr·l Fahd
povaûoval za nezbytnÈ pozvat 350 muslimsk˝ch uËenc˘ kv˘li posouzenÌ, zda muslimovÈ mohou dovolit nemuslim˘m, aby je br·nili.
Jist˝ egyptsk˝ uËenec p¯iöel s touto odpovÏdÌ: ÑPokud je muslim napaden, m˘ûe
k obranÏ pouûÌt neËistÈho psa ñ tak proË by
nemohl b˝t br·nÏn cizincem?ì
AmeriËtÌ voj·ci hr·li pro tyto lidi roli neËist˝ch ps˘. V meöit·ch roznÏcovali obyvatelstvo muslimötÌ kazatelÈ a horlili nejen proti americk˝m voj·k˘m, ale i proti vlastnÌmu
kr·li, kter˝ je pozval. Tyto projevy se mezi
lidmi distribuovaly na magnetofonov˝ch p·sk·ch. Jejich poselstvÌ bylo jednoduchÈ: ÑLoupeûivÌ ûold·ci p¯iöli, aby n·m ukradli naöi
ropu.ì
2

V tÈ dobÏ vöak sa˙dötÌ k¯esùanÈ poprvÈ
zformovali podzemnÌ cÌrkev. Kdyû jeden z naöich pracovnÌk˘ toto shrom·ûdÏnÌ navötÌvil,
oËi ˙ËastnÌk˘ kaûdou chvÌli hledÏly ke dve¯Ìm
v obavÏ, zda nebyli vyzrazeni. Na stole byly
z·kusky a k·va, aby shrom·ûdÏnÌ vypadalo
jako obyËejn· party. Naöemu pracovnÌkovi
takÈ vÏ¯ÌcÌ uk·zali ˙kryt, kam se musÌ ihned
skr˝t, kdyû nÏkdo cizÌ zaklepe na dve¯e ñ
mohla by to b˝t policie. Net¯eba zd˘razÚovat,
ûe vöechny konkrÈtnÌ informace o podzemnÌch
k¯esùanech v tÈto zemi a jejich aktivit·ch
musejÌ z˘stat v naprostÈm utajenÌ.

v angliËtinÏ ñ tento p¯eklad vydal.
V nadÏji, ûe zÌsk· podporu
lond˝nskÈho biskupa Tunstalla,
odcestoval do hlavnÌho mÏsta s doporuËujÌcÌm listem od lorda Johna. I kdyû se mu poda¯ilo p¯imÏt
kr·lovskÈho kontrolora, aby ho
podpo¯il, biskupovu p¯ÌzeÚ nezÌskal. Avöak uËinil dojem na jistÈho k¯esùanskÈho obchodnÌka,
kter˝ ho ubytoval u sebe a po öest
mÏsÌc˘ ho podporoval.
Anglie vöak nebyla bezpeËn˝m
mÌstem pro Tyndalovu pr·ci, a
proto p¯esÌdlil do NÏmecka. Odeöel do Wittenbergu, kde se pravdÏpodobnÏ setkal s Lutherem, a
zde pokraËoval d·le v p¯ekladu
NovÈho z·kona, kter˝ psal s pomocÌ svÈho sekret·¯e Williama
Roye. Celou pr·ci pak dokonËil
v KolÌnÏ na R˝nem, v tiska¯skÈm
st¯edisku NÏmecka, kde chtÏl svÈ
dÌlo realizovat. KolÌn vöak v tÈ
dobÏ nebyl reformaci naklonÏn, jeho pl·n na vytiötÏnÌ byl odhalen a z·leûitost p¯ed·na sen·tu.
Ten vydal p¯Ìkaz k z·kazu tisku a k zabavenÌ rukopisu i liter.
Tyndale ale vËas rozpoznal nebezpeËÌ a utekl s jiû vytiötÏn˝mi archy. Uch˝lil se do luterskÈho mÏsta Wormsu, kde v roce 1525 celÈ
dÌlo dokonËil. N·sledujÌcÌ rok pak
odeslal novÏ vytiötÏnÈ anglickÈ
NovÈ z·kony do Anglie; s pomocÌ
jeho p¯·tel se brzy rozöÌ¯ily do
velk˝ch mÏst a universit.
Jak anglickÈ NovÈ z·kony
proudily do Anglie, byly nadöenÏ
kupov·ny a Ëteny vöemi kategoriemi prost˝ch lidÌ, kte¯Ì po nocÌch Ëetli nebo poslouchali PÌsmo
ve svÈm mate¯skÈm jazyce. NÏkte¯Ì byli ochotni d·t za jedin˝ v˝tisk aû pÏt marek nebo d·t za nÏkolik kapitol Janova evangelia
celou f˘ru sena. A p¯esto, ûe bylo

JAK¡ PÿEDZNAMEN¡NÕ D¡T NOV…MU
ROKU?

P¯edznamenejme si v NovÈm roce nejen r˘zn· v˝roËÌ a sv·tky, kdy m·me nÏkomu gratulovat nebo d·t dar, Ëi uspo¯·dat nÏjakou
oslavu, ale pamatujme takÈ na r˘st naöeho
d˘vÏrnÈho obecenstvÌ s JeûÌöem. Aù se naöe
pozn·nÌ Krista neomezuje pouze na nÏjak˝
intelektu·lnÌ souhlas s doktrÌnou, ale nechù
nab˝v· rozmÏru hlubokÈ osobnÌ zkuöenosti,
vedoucÌ k vÏtöÌ l·sce a ztotoûnÏnÌ s JeûÌöem.
JeûÌö s·m byl dÌtÏtem, kterÈ by si za norm·lnÌch okolnostÌ zaslouûilo naöi lÌtost a soucit. Narodil se ve st·ji. Kdyû byl nemluvnÏtem, jeho rodiËe museli uprchnout ze zemÏ,
aby mu zachr·nili ûivot. TakÈ proto JeûÌöovo
srdce tolik cÌtÌ s trpÌcÌmi dÏtmi. Podobn˝ soucit znajÌ vöichni, kte¯Ì s nÌm majÌ d˘vÏrnÈ
obecenstvÌ.
HEROICK… DÃTI

P¯ipomÌn·me si rovnÏû heroickÈ dÏti, kterÈ
mezi k¯esùansk˝mi muËednÌky zvl·ötÏ vynikajÌ.
Mision·¯i, manûelÈ Barendsenovi ñ on HolanÔan, ona Finka ñ odeöli do Afgh·nist·nu
k·zat evangelium. Oba dob¯e vÏdÏli, ûe by se
tam mohli setkat s komunistick˝mi nebo muslimsk˝mi teroristy. Jsouce jednoho ducha
s Kristem, byli p¯ipraveni obÏtovat mu i svÈ
ûivoty.
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Oba byli ubod·ni k smrti. Na jejich poh¯bu, prohl·sil ve¯ejnÏ jejich pÏtilet˝ syn:
ÑJsem k¯esùan. OdpouötÌm tÏm, kte¯Ì zabili
mÈ rodiËe.ì
Slyöeli jsme takÈ o jednom muslimovi, kter˝ se obr·til na z·kladÏ tÏchto slov, kterÈ proneslo pÏtiletÈ dÌtÏ, kterÈ znalo d˘vÏrnÏ JeûÌöe.
V Almanachu sv. Petra Klavera z roku
1999 napsal Amelio Crotti, kter˝ byl vÏznÏn
v »ÌnÏ, n·sledujÌcÌ svÏdectvÌ:
Ze svÈ cely jsem slyöel matku, kter· konejöila svou pÏtiletou dcerku. Matka byla zatËena i s dÌtÏtem kv˘li tomu, ûe protestovala
proti zatËenÌ svÈho biskupa.
Vöichni vÏzni byli rozho¯Ëeni p¯i pohledu
na utrpenÌ tohoto dÌtÏte. Dokonce i ¯editel
vÏznice matku k·ral, proË nem· se sv˝m dÌtÏtem soucit. ÑStaËÌ, aby ses z¯ekla k¯esùanstvÌ a slÌbila, ûe uû nebudeö chodit do kostela, a pustÌme tÏ i s dÌtÏtem na svobodu,ì
sliboval.
ÑV n·valu zoufalstvÌ ûena nakonec souhlasila a byla opravdu propuötÏna. Po dvou t˝dnech ji p¯inutili, aby z tribuny, p¯ed davem
asi 10 000 lidÌ, prohl·sila: ÇJiû nejsem k¯esùankou.ë JejÌ dcerka, kter· p¯i matËinÏ prohl·öenÌ st·le vedle nÌ, jÌ po n·vratu dom˘
¯ekla: ÇMami, dnes s tebou JeûÌö nebyl spokojen.ëì
Matka se svÈ dce¯i snaûila vysvÏtlit: ÑVe
vÏzenÌ jsi tolik plakala. Musela jsem to ¯Ìci
z l·sky k tobÏ.ì
Siao-Mei odpovÏdÏla: ÑSlibuji ti, ûe kdyû
se kv˘li JeûÌöi vr·tÌme opÏt do vÏzenÌ, nebudu uû plakat.ì
Matka tedy öla do vÏzenÌ a tam ¯editeli ¯ekla: ÑP¯esvÏdËil jste mÏ, abych kv˘li svÈ dce¯i
¯ekla zlÈ vÏci, ale ona m· vÏtöÌ odvahu neû
j·.ì
ObÏ tedy öly zp·tky do vÏzenÌ, avöak tentokr·t jiû Siao-Mei neplakala.

vytiötÏno nÏkolik tisÌc v˝tisk˘, dochovaly se pouze dva.
CÌrkevnÌ ˙¯ady zu¯ily a Tunstall vydal p¯Ìkaz, aby byly tyto
heretickÈ knihy zabaveny. O nÏkolik dnÌ pozdÏji byly vöechny zabavenÈ v˝tisky ve¯ejnÏ sp·leny
u kostela sv. Pavla. N·sledujÌcÌho
roku zaöel arcibiskup z Canterbury tak daleko, ûe dokonce Tyndaleho NovÈ z·kony s·m kupoval
a niËil. Ale penÌze se dost·valy zpÏt
k Tyndalemu, kter˝ za nÏ dokonce dok·zal vydat novÈ revidovanÈ
vyd·nÌ. Biskup Tunstall p¯eklad
vöelijak hanÏl a prohlaöoval, ûe
v nÏm nalezl 3 000 chyb. Ve skuteËnosti se jednalo o pozoruhodnÏ
p¯esn˝ a znaleck˝ p¯eklad. JeötÏ
v dalöÌch anglick˝ch historick˝ch
p¯ekladech z˘stala zachov·na
znaËn· Ë·st Tyndaleho textu.
Ztr·ta rukopisu
S pl·nem na p¯eklad StarÈho z·kona zapoËal Tyndale se zdokonalov·nÌm hebrejötiny. Rokem
1529 zapoËal s p¯ekl·d·nÌm pÏti
knih MojûÌöov˝ch, avöak rukopis
vzal zasvÈ p¯i ztroskot·nÌ lodi, na
kterÈ se vracel do Hamburku. Za
pomoci novÈho p¯Ìtele Mylese Coverdale vöak vyhotovil druh˝ rukopis, kter˝ dospÏl do Anglie v roce 1530. PozdÏji Tyndale dokonËil
zbytek StarÈho z·kona aû do
2. Knihy kr·lovskÈ.
MezitÌm kardin·l Wolsey vyslal
svÈ öpehy, aby po celÈ EvropÏ p·trali po Tyndalem, kupovali a p·lili vöechny protestantskÈ knihy
v angliËtinÏ, na kterÈ narazÌ. Tyndale hledali rovnÏû öpehovÈ samotnÈho kr·le, kter˝m se ho takÈ
skuteËnÏ poda¯ilo nalÈzt, avöak
nedok·zali ho zl·kat k tomu, aby
se vr·til nazpÏt do Anglie, kde byli
mezitÌm na hranicÌch upalov·ni
dalöÌ protestantÈ.
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Nakonec Tyndale p¯esÌdlil do
Antverp, kde ho v roce 1535 jist˝
AngliËan Henry Phillips poû·dal
o pomoc. Vyd·vaje se za luter·na, byl Phillips ve skuteËnosti kr·lovsk˝m öpehem. Poda¯ilo se mu
zl·kat Tyndaleho z jeho bezpeËnÈho ˙krytu a nechat ho zatknout
pochopy cÌsa¯e Karla V. äestn·ct
mÏsÌc˘ byl Tyndale drûen na hradÏ Vilvorde poblÌû Bruselu, kde
byla proti nÏmu p¯ipravov·na obûaloba. V jednu chvÌli napsal Tyndale guvernÈrovi a û·dal ho o teplÈ
oöacenÌ, lampu a zvl·ötÏ o laskavÈ
svolenÌ mÌt hebrejskou Bibli a hebrejskou gramatiku a slovnÌk.
Na soudnÌm procesu byl Tyndale odsouzen jako heretik, avöak
˙¯ednÌci se ho snaûili po dva
mÏsÌce p¯esvÏdËovat, aby svÈ n·zory odvolal. V ¯Ìjnu 1536 byl vyveden z ûal·¯e, uökrcen a jeho tÏlo
bylo sp·leno. Jeho poslednÌ slova
znÏla: ÑHospodine, otev¯i oËi anglickÈmu kr·li.ì PozdÏji Tom·ö
Cronwell nechal podle rozkazu
anglickÈho kr·le umÌstit v˝tisk Coverdaleho Bible do kaûdÈho kostela v Anglii s v˝zvou veökerÈmu
prostÈmu lidu, aby si z nÌ Ëetl.

POZN¡NÕ KRISTA, KTER› éIJE VE
VÃÿÕCÕCH

NÏkte¯Ì znajÌ Krista, kter˝ ûil p¯ed dvÏma tisÌci lety. Ale to je jako kdybychom znali
z Ameriky jen atlantickÈ pob¯eûÌ. Kristus je
vÌce neû BoûÌm Synem, kter˝ ûil p¯ed dvÏma
tisÌci lety jako ûidovsk˝ tesa¯. Kristus ûije takÈ
dnes ve sv˝ch uËednÌcÌch. Je ûiv˝ se zvl·ötnÌ
mocÌ a kr·sou v tÏch, kte¯Ì nynÌ trpÌ pro jeho
jmÈno.
SlavÌme naöe sv·tky i naöe bohosluûby Ëasto jen p¯ipomÌnkou utrpenÌ, kterÈ JeûÌö strpÏl p¯ed d·vn˝mi Ëasy, ale z˘st·v·me potichu o tom, co trpÌ dnes.
Nepom˘ûe ani rezignace ani reformace.
Kaûd˝ duchovnÌ p¯edstaven˝ musÌ zkoumat
sebe sama, zda je znovuzrozen, zda ûije v d˘vÏrnÈm obecenstvÌ s JeûÌöem a nem· jen povrchnÌ pozn·nÌ zÌskanÈ na teologickÈm semin·¯i. MusÌ b˝t schopen prohl·sit: ÑM˘j
Milovan˝ je m˘j a j· jsem jeho.ì Pak nebude
k·zat jen o tom, co se stalo Kristu v minulosti,
ale bude sdÌlet Kristovo utrpenÌ i triumf souËasnosti.
Ve svÏtle toho se snaûÌme pom·hat pron·sledovan˝m k¯esùan˘m, zÌsk·vat druhÈ pro
Krista a p¯iv·dÏt vÏ¯ÌcÌ k d˘vÏrnÏjöÌmu vztahu s JeûÌöem.
DÏkujeme vöem, kte¯Ì jsou v tÈto pr·ci naöimi partnery a d·rci.
V Kristu V·ö
Richard Wurmbrand

[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 lednu 1991.]

William Tyndale
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S˙d·n

Deset let p¯ed svou smrtÌ, kdyû
bylo jeho dÌlo nen·vistnÏ p·leno
v Lond˝nÏ, Tyndale napsal: ÑP·lenÌm Nov˝ch z·kon˘ nedÏlajÌ nic
jinÈho, neû o co jsem usiloval; ani
mnÏ nemohou udÏlat nic vÌc neû
mÏ sp·lit, bude-li to BoûÌ v˘le.
NynÌ je mou povinnostÌ pokraËovat v p¯ekl·d·nÌ NovÈho z·kona.ì
Jeho Bible, kterou dokonËil jeho
p¯Ìtel Coverdale v roce 1535, p¯ipravila cestu pro p¯Ìchod reformaËnÌch myölenek do Anglie.
ñ Podle knihy 70 Great
Christians changing the World
od Geoffrey Hankse
n

CHCI POUZE JEéÕäE

ÑJe Ëas,ì ¯ekl Williamovi hrub˝ muû. ÑJe Ëas,
aby ses rozhodl. Je Ëas, aby ses podrobil All·hovÏ v˘li.ì
William Deng byl vydÏöen˝. Dob¯e vÏdÏl,
co se mu stane, kdyû odmÌtne st·t se muslimem. I kdyû mu jeötÏ nebylo ani deset let,
vidÏl jiû mnohokr·t, co s takov˝mi lidmi udÏlali. Ale vÏdÏl tÈû jeötÏ jednu vÏc: existuje pouze jeden B˘h, ale b˘h Mohammed˘v to nenÌ.
William padl do zajetÌ v rodnÈ vesnici Rumbek v jiûnÌm S˙d·nu v roce 1997. Isl·mötÌ
militanti do vesnice vtrhli r·no kolem sedmÈ
hodiny, pr·vÏ kdyû se ûhavÈ s˙d·nskÈ slunce
vyhouplo z rannÌho oparu.
Kdyû William˘v otec uslyöel st¯elbu z automatick˝ch zbranÌ, rychle svolal celou rodinu
ve snaze zachr·nit se vËas ˙tÏkem. Popadl
Williamovu sedmiletou sestru, aby mohli utÌkat rychleji, ale uû bylo pozdÏ.
ÑSt˘jte,ì ozval se p¯Ìkr˝ povel muslimskÈho ˙toËnÌka. ÑJestli budete utÌkat, tak v·s
zast¯elÌm. Kdyû z˘stane st·t, tak st¯Ìlet nesmÌme.ì
Byla to samoz¯ejmÏ leû, ale rodina jinou
volbu nemÏla, a tak z˘stali vöichni st·t. Mlad˝ William pozoroval blÌûÌcÌ se muûe. Jejich
oËi, majÌcÌ barvu hlavnÌ jejich samopal˘, se
nen·vistnÏ bl˝skaly.
William hned pochopil, co bude n·sledovat. Ozvaly se v˝st¯ely. V okamûiku jeho otec
i mal· sestra leûeli mrtvÌ na zemi.
Williamova matka zaËala straölivÏ k¯iËet
nad ztr·tou sv˝ch drah˝ch. Muûi ji zaËali
ml·tit, aby p¯estala.
Williama voj·ci hodili do ¯eky. Protoûe neumÏl plavat, zaËal volat o pomoc. Jeho matka se vyvlÈkla ˙toËnÌk˘m a bÏûela mu na pomoc. Popadla Williama za ruku a vyt·hla ho
na b¯eh. Ale jeden z muslim˘ jÌ syna vytrhl
z n·ruËÌ a hodil ho opÏt do ¯eky. Williamova
matka vöak nedok·zala snÈst pohled, jak dalöÌ
z jejÌch dÏtÌ umÌr· a tak, nehledÏ na voj·ky,
vyt·hla Williama podruhÈ.

Jord·nsko

PŘÍBĚH KHALIDA SAADA

Jordánský křesan Khalid Saad

Třiadvacetiletý Jordánec Khalid
Saad se nemohl dočkat, až přijdou
Vánoce 2002. Bylo to totiž poprvé,
co je měl slavit jako křesan. Khalid
opustil islámskou víru začátkem roku
2002 a křesanské svátky pro něho
nabyly zcela nové aktuálnosti. Když
byl ještě muslimem, znamenalo to
pro něho období, které slaví nevěřící. Nyní pro něho Vánoce znamenaly připomínku narození jeho Spasitele Ježíše Krista.
Khalid se o Vánocích radoval
i přes to, že za nově nalezenou víru
musel přinést jistou daň: jeho rodi-
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Tentokr·t to voj·ci uû nechali tak, ale vzali Williama i s matkou do zajetÌ. KaûdÈho ale
odvlekli na jinÈ mÌsto. William, spoutan˝ na
rukou, musel dlouho pochodovat s ostatnÌmi
zajatci. Kdokoli by se chtÏl pokusit o ˙tÏk,
byl zbit nebo zast¯elen.
Nakonec vzal Williama jeden z muslimsk˝ch militant˘ k sobÏ dom˘. ÑMusel jsem se
mu starat o ovce a kozy,ì vypr·vÏl William.
ÑPokud se nÏjakÈ zvÌ¯e ztratilo, surovÏ mÏ
zbili. Jednou mÏ dokonce ml·tili tupou stranou sekery.ì P¯i jinÈ p¯Ìleûitosti dal majitel
igelit do ohnÏ a pak roztavenou substanci
chrstl Williamovi na nahÈ tÏlo. Byla to takov· bolest, ûe William zaËal zvracet. ÑCÌtil jsem
pach vlastnÌho sp·lenÈho masa,ì vzpomÌnal.
To vöechno William p¯eËkal. A pak jeho
majitelÈ rozhodli, ûe se musÌ st·t muslimem.
ÑJ· se za û·dnou cenu nechtÏl st·t muslimem,ì prohl·sil William, kdyû vypoËÌtal svÈ
hroznÈ z·ûitky. ÑVÌm, ûe je jeden prav˝ B˘h,
ale urËitÏ to nenÌ ten, kterÈho uctÌvajÌ muslimovÈ. JeötÏ neû mÏ zajali, byl jsem pok¯tÏn.
JeûÌöe miluji z celÈho srdce a jsem k¯esùan.ì
Hrozby se st·le zvÏtöovaly a nakonec muslimötÌ muûi obstoupili Williama s ˙myslem, ûe
jej ubijÌ. Ale B˘h mu dal uniknout zcela neËekan˝m zp˘sobem.
ÑByl tam jeden star˝ muû, Ëlen rodiny, dÏdeËek mÈho vlastnÌka. Ten prohl·sil: ÇNemÏli
byste nikoho p¯esvÏdËovat, aby p¯ijal vaöe
n·boûenstvÌ. Jestliûe on nechce a vy ho zabijete, neudÏl·te nic dobrÈho. Jestli nechce
isl·m, nechte ho b˝t. NezabÌjejte ho. Pokud
to udÏl·te, pak tady s v·mi nez˘stanu.ëì
Slova starÈho muûe Williamovi zachr·nila
ûivot. I pozdÏji B˘h Williama nÏkolikr·t zachr·nil a nakonec se chlapci poda¯ilo uprchnout a vr·tit se nazpÏt do Rumbeku.
ÑNechci isl·m,ì prohlaöuje nynÌ William.
ÑChci pouze JeûÌöe.ì
P¯·li bychom si, aby p¯Ìpad Williama byl
v S˙d·nu ojedinÏl˝, ale bohuûel tomu nenÌ
tak.
T˝m Hlasu muËednÌk˘ navötÌvil poprvÈ S˙d·n na podzim roku 1996. Od tÈ doby jsme se
tam vraceli mnohokr·t. P¯ÌbÏh˘ podobn˝ch

na se ho zřekla a přišel také o práci.
Když se Khalidovy rodiče dověděli,
že se stal křesanem, vyhodili ho
násilím z domu a ještě to oznámili
jeho zaměstnavateli. Ten neváhal
a Khalida okamžitě propustil. Když
se začaly blížit Vánoce, byl na tom
Khalid po lidsku velmi špatně.
Jednoho chladného a větrného
večera jel Khalid s jedním ze svých
kamarádů automobilem do Khalidovy rodné vesnice. Vyprávěli si o blížících se Vánocích, když náhle jejich konverzaci přerušilo předjíždějící
auto. Khalid v něm zahlédl dva
ozbrojené muže sedící na zadních
sedadlech. V okamžiku, kdy se automobil dostal před vůz obou přátel,
začali ozbrojení muži střílet.
Jako zázrakem se Khalidovi ani
jeho příteli nic nestalo. Později, když
ohledávali auto, našli v kapotě dvanáct otvorů po kulkách. „Bylo to naše
řidičské umění, které nám pomohlo
zvládnout situaci při tomto vražednému útoku,“ uvedl Khalid pro Hlas
mučedníků, „avšak dobře víme, že
díky za záchranu patří Bohu a nikoli
naší lidské schopnosti.“
Od tohoto útoku zakusil Khalid
několik dalších pokusů připravit ho
o život. K poslednímu incidentu došlo na jaře 2003, když šel po kraji
silnice ve svém rodišti. Náhle se
objevil taxík, který ho srazil na chodník. Khalid ztratil vědomí a probudil
se až v nemocnici, kde zjistil, že má
zlomenou ruku. Khalid nakonec pochopil, že za těmito útoky stojí jeho
rodinní příslušníci. Jeden z jeho přátel Khalida přesvědčil, aby se na to
zeptal přímo svého otce. A tak se
Khalid vypravil k rodičům a žádal
otce o vysvětlení, proč ho chtějí připravit o život. „Pokud půjdeš cestou
křesanů, jsem připraven tě zabít!“
vykřikl otec. „Nejsi opravdovým milujícím otcem, když se pokoušíš mě
zabít,“ odpověděl Khalid a opustil
rodný dům. Nyní je bez zaměstnání,
musí se skrývat a nocuje různě
u přátel. Khalid se odmítl své křes-
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tomu Williamovu, p¯ÌbÏh˘, p¯i kter˝ch n·m
vstupovaly do oËÌ slzy, jsme slyöeli bezpoËet.
Tyto p¯ÌbÏhy n·s burcujÌ a rovnÏû zavazujÌ,
abychom vytrvale st·li p¯i naöich s˙d·nsk˝ch
spoluvÏ¯ÌcÌch.
Je to pr·vÏ kv˘li tÏmto bratr˘m a sestr·m
ve vÌ¯e a kv˘li mnoha a mnoha dalöÌm, jejichû p¯ÌbÏhy jsme nikdy neslyöeli, ûe se naöe
pr·ce v S˙d·nu st·le rozr˘st·. Je to pr·ce
pln· nejr˘znÏjöÌch ˙skalÌ. Silnice v tÈto zemi
jsou v naprosto dezol·tnÌm stavu, komerËnÌ
leteck· doprava zde neexistuje. LÈka¯skou
pomoc, Bible, p¯ikr˝vky a speci·lnÌ soupravy nejnutnÏjöÌch pot¯eb musÌme dopravovat
n·kladnÌmu automobily po nebezpeËn˝ch cest·ch anebo smluvnÌmi charterov˝mi lety, jejichû cÌlem nejsou regulÈrnÌ letiötÏ, ale pouze
vhodn· terÈnnÌ mÌsta, kde se piloti odv·ûÌ
p¯ist·t. Takov˝mi mÌsty jsou nap¯Ìklad p·sy
dostateËnÏ rovnÈho terÈnu, kde zvÌ¯ata vyp·sla bujnou vegetaci, nebo praönÈ plochy,
kterÈ jsou dostateËnÏ pevnÈ, aby tam mohlo
letadlo p¯ist·t.
BÏhem uplynul˝ch dvan·cti mÏsÌc˘ doölo
vzhledem s tÏmto skuteËnostem k urËit˝m
zmÏn·m v naöÌ pr·ci v S˙d·nu. SnaûÌme se
opÏt zamÏ¯it na naplÚov·nÌ hlavnÌch cÌl˘ naöÌ
misie. Objem celkovÈ pomoci vöak st·le roste. ZatÌmco v roce 2000 jsme do S˙d·nu zaslali celkem 26 velk˝ch lodnÌch z·silek, v roce
2003 bylo jiû z·silek 76 a jejich celkov· hodnota Ëinila vÌce jak 37 milion˘ USD (asi
962 milion˘ KË).
V uplynul˝ch dvan·cti mÏsÌcÌch jsme tak
poskytli 9 000 souprav s nejnutnÏjöÌmi ûivotnÌmi pot¯ebami, kterÈ kaûd· rodina pot¯ebuje. KromÏ materi·lnÌch poloûek kaûd· z·silka takÈ obsahovala Bibli v s˙d·nötinÏ.
Vöechno to, co v S˙d·nu kon·me, sleduje
jeden z·kladnÌ cÌl: st·t p¯i naöich s˙d·nsk˝ch
spoluvÏ¯ÌcÌch, kte¯Ì podobnÏ jako William
Deng trpÌ, neboù ÑchtÏjÌ pouze JeûÌöeì.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, prosinec 2003

anské víry zříci. „Dokud budu naživu, Pána Ježíše se nezřeknu, protože to byl On, kdo vlil pokoj do
mého srdce.“ Khalid řekl zástupci
Hlasu mučedníků: „Jak bych mohl
opustit toho, který mé duši dává tak
hluboký pokoj?“
Khalid rovněž prohlašuje rovněž,
že se chce o Kristu dovědět co nejvíce a pak chce šířit evangelium mezi
muslimy. „Řada křesanů se obává
hovořit o Kristu s muslimy, ale já
k nim chovám lásku, protože i já
jsem byl původně muslim a všechny
nás přece stvořil jeden Bůh.“ Khalid
také uvedl, že nejvíce k němu nyní
promlouvají příběhy o apoštolu Pavlovi a prvním mučedníku církve
Štěpánovi. „Podobně jako Pavel
a Štěpán i já jsem zakoušel pronásledování, a přesto mě pokaždé
Ježíš vysvobodil.“ Khalid uvedl, že
v těch nejhorších chvílích si vždy
připomíná své oblíbené biblické slovo: „Pojïte ke mně všichni, kdo se
namáháte a jste obtíženi břemeny,
a já vám dám odpočinout“ (Matouš
11,28). Pamatujme na své jordánské spoluvěřící a vyprošujme pro ně
duchovní moudrost a sílu.
– Hlas mučedníků, Kanada,
listopad 2003
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Kolumbie

VRAŽDA DVOU KNĚŽÍ
Podle zprávy agentury Zenit byli
v Kolumbii během minulého týdne
zavražděni v průběhu necelých 24
hodin dva římskokatoličtí kněží.
V obou případech policisté hledají
motiv těchto násilných činů, avšak
atentáty na náboženské představitele, za kterými stojí marxistické guerilly, jsou v této zemi běžné.
4. listopadu 2003 cestoval jednačtyřicetiletý otec Saulo Carreńo společně s jistým zaměstnancem nemocnice v Saravena, když se k nim
náhle přiblížili dva muži na moto-
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Asie

cyklu a začali střílet. Oba napadení
muži při útoku zahynuli.
Při jiném útoku téže noci napadli
neznámí útočníci čtyřiačtyřicetiletého
otce Enrique Lopeze, svázali ho,
nasadili mu roubík a pak ho v jeho
domě v městě Villavicencio ubodali
k smrti. Jeho biskup uvedl, že nemá
zprávy o tom, že by otci Lopezovi
někdo v minulosti vyhrožoval.
Modlete se za církevní představitele, kteří slouží v nebezpečných
oblastech Kolumbie. Modlete se za
řešení tamního dlouhotrvajícího konfliktu i za rebely, aby přišli k poznání
živé víry a byli vysvobozeni od nenávisti a brutality svého přesvědčení.
– Hlas mučedníků, Kanada,
12. listopadu 2003

ZAPOMENUTÕ KÿESçAN… KMENŸ KHMU
A HMONG

Obyvatelstvo ostatnÌch kmen˘ ûijÌcÌch v Laosu naz˝vajÌ p¯ÌsluönÌky kmene Khmu termÌnem Kha, coû doslova znamen· Ñotrociì. LidÈ
kmene Khmu jsou nejniûöÌ a nen·vidÏnou skupinou laoskÈho spoleËenskÈho ûeb¯ÌËku. Tato
pozice vytvo¯ila u tÏchto lidÌ negativnÌ pohled
na ûivot a svou nedostateËnost Ëasto p¯isuzujÌ skuteËnosti, ûe jsou Ñpouh˝mi Khmuì.
Khmu byli prvnÌmi obyvateli ˙zemÌ, kterÈ
je dnes zn·mÈ jako Laos. Kdyû sem p¯ed vÌce
neû tisÌci lety dorazili obyvatelÈ kmene Lao,
zabrali ˙rodnou p˘du a p¯inutili lid kmene
Khmu utÈci do hor. Po staletÌ pak byli Khmu
jejich otroky, protoûe nikdy nep¯ijali buddhistickou vÌru sv˝ch dobyvatel˘. Kdyû v roce
1975 v zemi p¯evzali vl·du komunistÈ, utlaËov·nÌ kmene Khmu pokraËovalo.
P¯ÌsluönÌci kmene Khmu jsou nejvÏtöÌ
etnickou minoritou v Laosu. Podle ˙daj˘ hovo¯Ì laosky pouze kolem 60 % obyvatelstva,
zatÌmco ostatnÌ skupiny hovo¯Ì sv˝mi etnick˝mi jazyky. VÌce neû polovina vyzn·vajÌcÌch
k¯esùan˘ poch·zÌ pr·vÏ z kmene Khmu; z celkovÈho poËtu 70 000 laosk˝ch protestant˘ je
jich z kmene Khmu asi 40 000. P¯ÌsluönÌci
kmene Khmu p¯ijÌmajÌ horlivÏ k¯esùanstvÌ,
i kdyû to pro nÏ znamen· jeötÏ vÏtöÌ utrpenÌ.
V »ÌnÏ, Vietnamu a Laosu p¯ich·zejÌ v poslednÌch letech p¯ÌsluönÌci desÌtek kmenov˝ch
skupin a minorit ke Kristu v rekordnÌch poËtech. Podle Agentury Compass Direct se poËet k¯esùan˘ v Laosu zdvojn·sobil. Tito novÌ
k¯esùanÈ jsou velice horlivÌ a jejich vÌra je
velice cÌlevÏdom·. M·me ËilÈ kontakty s mnoha tamnÌmi k¯esùansk˝mi p¯edstaviteli a nejr˘znÏjöÌmi zp˘soby podporujeme tamnÌ vÏ¯ÌcÌ, aby mohli öÌ¯it evangelium v nep¯·telskÈm
prost¯edÌ svÈ domoviny.
V jednom ileg·lnÌm biblickÈm soust¯edÏnÌ
konanÈm v t·bo¯e pod öir˝m nebem projevovali vÏ¯ÌcÌ z kmene Khmu takovou horlivost
po BoûÌm slovu, ûe se spoleËn· rozjÌm·nÌ nad
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Egypt

PROTESTUJÍCÍ
MUSLIMOVÉ PLENILI
K Ř E S ŤA N S K É D O M Y
A N A PA D A L I K Ř E S ŤA N Y
Při protikřesanské kampani ve vesnici Al-Ayat, ležící asi padesát kilometrů jižně od Káhiry, muslimové
zapalovali a plenili domy křesanů.
Jejich stížnost? Tamní křesané si
chtěli přeměnit jednu malou budovu
na kostel.
7. listopadu 2003, asi v osm hodin večer, se v křesanské části vesnice Al-Ayat seběhl dav muslimů.
Demonstranti vypálili čtyři domy patřící křesanům a dalších šest vyplenili. Zapálili rovněž osm obchodů
patřících křesanským majitelům
a dalším osmi rodinám vypálili pole.
Při incidentu bylo jedenáct křesanů
zraněno včetně osmnáctiměsíčního
dítěte. Pět z nich muselo být hospitalizováno.
Krátce po večerních modlitbách
došlo k velkým nepokojům, které
se nejprve omezovaly na křesanskou část ale nakonec se zmocnily
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BoûÌm slovem protahovala aû do rannÌch hodin. PoslednÌ r·no dostali z˙ËastnÏnÌ vÏ¯ÌcÌ
kontrolnÌ test, kter˝ vÏtöina zvl·dla na v˝bornou. P¯edn·öejÌcÌ to komentoval tak, ûe
ÑzdejöÌ k¯esùanÈ jsou hladovÌ po BoûÌm slovÏ
a horlivÌ pro P·na, protoûe nemajÌ obËanskou
svobodu a ˙¯ady je pron·sledujÌì.
⁄ËastnÌci zmÌnÏnÈho biblickÈho kurzu naöemu z·stupci ¯ekli: ÑJsme odjakûiva zanedb·v·ni, ale nynÌ p¯iöel Ëas, abychom se probudili ze svÈho duchovnÌho sp·nku a letargie.
NemÏli jsme po 120 let, od doby, kdy k n·m
poprvÈ p¯iölo evangelium, opravdovÈho vedenÌ ani pot¯ebnÈ duchovnÌ vzdÏl·nÌ.ì (PrvnÌ k¯esùanötÌ konvertitÈ z kmene Khmu poch·zejÌ z roku 1885, kdy do tÈto oblasti
z thajskÈho mÏsta Chiang Mai p¯icestoval na
slonu presbyteri·nsk˝ mision·¯ McGilvery.)
DuchovnÌ ûÌzeÚ tohoto lidu pokraËuje, a to
p¯es skuteËnost, ûe nemajÌ p¯eklad Bible ve
svÈm jazyce. Hlas muËednÌk˘ se finanËnÏ podÌlÌ na prvnÌm p¯ekladu PÌsma do jazyka kmene Khmu ñ toto ˙silÌ si vyû·d· zhruba osm
let. ProzatÌm jsme tÏm, kte¯Ì znajÌ laosky, dali
k dispozici knihu evangeliÌ.
Duch svat˝ p˘sobÌ mezi Khmu takÈ prost¯ednictvÌm evangelizaËnÌho vysÌl·nÌ k¯esùansk˝ch rozhlasov˝ch stanic a jednoduch˝ch
evangelizaËnÌch trakt·t˘.
Kdyû se takto poselstvÌ evangelia öÌ¯ilo v domorodÈm jazyce Khmu ve t¯ech provinciÌch,
prostÌ sedl·ci nechali sv· pole a cestovali i s rodinami celÈ dny, aby si mohli poslechnout
zvÏst o Bohu a zÌskat audiokazety s k·z·nÌmi.
V roce 1997 se odhadoval poËet lidÌ, kte¯Ì
v Laosu poslouchajÌ k¯esùansk· vysÌl·nÌ, na
20 000. Dnes je tento poËet mnohem vÏtöÌ.
Ned·vno jsme k¯esùan˘m kmene Khmu dopravili dvacet kr·tkovlnn˝ch rozhlasov˝ch
p¯ijÌmaË˘.
Vzhledem k tomu, ûe se lidÈ z kmene Khmu
setk·vali tak dlouho s nen·vistÌ a opovrûenÌm,
utÌkajÌ se do n·ruËe NebeskÈho Otce pochopitelnÏ horlivÏji neû jinÌ. N·sledujÌcÌ poselstvÌ, kterÈ jsme obdrûeli od naöeho tamnÌho
spolupracovnÌka, to potvrzuje:
ÑDostali jsme zpr·vu od jistÈho pastora

celé vesnice. Odhaduje se, že dav
protestujících čítal okolo 5 000 lidí.
Byli ozbrojeni obušky a lahvemi
s benzínem nebo parafínem. Kromě křesanského vlastnictví se výtržníci zaměřili rovněž na samu příčinu své nespokojenosti. Zmíněnou
budovu, která již nějakou dobu sloužila jako místo křesanských bohoslužebných shromáždění, zničili
muslimští útočníci tak důkladně, že
podle odhadů již nebude možná její
oprava. Tamní křesanská komunita chtěla budovu přeměnit na oficiální sborovou modlitebnu. Není
známo, zda k tomu již obdržela příslušné povolení, co však je nanejvýš překvapující, je způsob odezvy
muslimské komunity na pouhou
možnost takové přeměny.
Kromě standardního stavebního
povolení požaduje egyptský zákon
pro stavbu nového kostela také souhlas prezidenta. Tento požadavek
pochází z doby osmanské říše. Jde
o pomalý byrokratický proces, který
může trvat i celé roky a není vždy
úspěšný. Pro opravu, renovaci nebo
rozšíření je potřeba žádat povolení
místních úřadů, které jsou vůči křesanům ještě předpojatější.
Policie dorazila na místo nepokojů až po několika hodinách, kdy zkáza již byla dokonána, ačkoli byla
o pomoc požádána již po patnácti
minutách od započetí násilí. Křesané se později snažili přednést patřičná úřední oznámení, ale setkali
se pouze s typickou lhostejností tamní policie vůči své komunitě. Policisté dokonce odmítli některé jejich stížnosti úředně zaznamenat.
MODLITBA: Modlete se, aby ti,
kteří jsou za toto násilí zodpovědní,
byli náležitě voláni k odpovědnosti.
Pamatujte i na křesany, kteří utrpěli
zranění a škodu.
– Barnabas Fund, Velká Británie,
21. listopadu 2003
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z kmene Khmu, ve kterÈ si stÏûuje, ûe se jiû
dlouho nedok·zal norm·lnÏ vyspat, neboù je
jedinou osobou v öirokÈm okolÌ, kter· vlastnÌ
televizi s videop¯ehr·vaËem. Jeho krajanÈ
jsou tak ûÌznivÌ po duchovnÌ pravdÏ, ûe se
u nÏho doma promÌt· film JeûÌö tak¯ka nep¯etrûitÏ. Protoûe noËnÌ div·ci nevÏdÌ, jak
video p¯etoËit, probudÌ prostÏ pastora, aby
jim dal film na zaË·tek a mohli se dÌvat dalöÌ.
A tak se to opakuje nÏkolikr·t za noc.
JeötÏ vÌce vzruöujÌcÌ bylo, kdyû jeden bratr,
kterÈho pr·vÏ propustili z vÏzenÌ, vypr·vÏl
o tom, jak ve vÏzenÌ p¯iv·dÏl svÈ spoluvÏznÏ
ke Kristu: ÇJednoho dne n·s vÏzeÚötÌ ˙¯ednÌci vysl˝chali a p¯i v˝slechu se tak rozbÏsnili,
ûe jeden z nich zaËal ml·tit rukou do stolu
a nemÌnil p¯estat. V tu chvÌli jsem si pomyslel: Jen v tom pokraËuj. Naöi vÏ¯ÌcÌ spoluvÏzni mezitÌm p¯ivedou dalöÌch dvacet lidÌ ke
Kristu.ëì

Ir·k

K Ř E S ŤA N É T E R Č E M
Z A S T R A Š O VÁ N Í A N Á S I L Í
Podle zprávy agentury Zenit ze
17. listopadu, jsou iráčtí křesané
v severoiráckém Mosulu vystaveni
vážným případům zastrašování
a násilí. Má se všeobecně za to, že
minimálně za částí těchto útoků stojí vahabité, velmi přísná islámská
sekta původem ze Saúdské Arábie.
Minulý týden byla před katolickou
školou v Mosulu nalezena nastražená bomba, vyrobená z několika
ručních granátů. Naštěstí byla zneškodněna dříve, než mohla vybuchnout, nicméně škola musela zůstat
uzavřená ještě asi týden. Minulý týden si neznámý útočník vzal za cíl
střelby z revolveru sídlo Syrsko-Antiochijského biskupa. Ani v tomto
případě nedošlo k žádným zraněním.
Není známo, zda existuje nějaká
spojitost mezi oběma zmíněnými
útoky a vzrůstajícím násilím proti
okupačním silám v Iráku, avšak jejich cílem byla jednoznačně irácká
křesanská komunita.
Modlete se za mír v Iráku, aby se
v této zemi podařilo vytvořit účinné
bezpečnostní síly, které by v zemi
zajistily stabilitu. Modlete se rovněž
za ochranu tamních křesanů během těchto tak nepokojných dnů.
– Hlas mučedníků, Kanada,
20. listopadu 2003

K¯esùansk· rodina z kmene Khmu se modlÌ p¯i studiu
PÌsma

V roce 1988 byl zatËen mlad˝ pastor, byl
spout·n ¯etÏzy a pak d·n do j·my. ⁄¯ady
nabÌdly jeho propuötÏnÌ, pokud se vöech 100
vÏ¯ÌcÌch jeho sboru z¯ekne k¯esùanskÈ vÌry.
Jejich z·mÏr vöak zcela selhal ñ bÏhem kr·tkÈho Ëasu vzrostl poËet vÏ¯ÌcÌch ze 100 na
700. V roce 1999 naöi pracovnÌci tuto vesnici
navötÌvili a tamnÌm vÏ¯ÌcÌm p¯edali celÈ n·kladnÌ auto r˝ûe, kr·tkovlnnÈ rozhlasovÈ
p¯ijÌmaËe, audio nahr·vky k¯esùanskÈho vyuËov·nÌ.
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IndonÈsie

PŘI VLNĚ NÁSILÍ ZABITI
Č T Y Ř I K Ř E S ŤA N É
Více jak dva tisíce vládních vojáků
muselo minulý týden zasahovat při
poslední vlně nepokojů v indonéské
oblasti Poso. Od neblahého výročí
bombového útoku v Bali z 12. října
byl v tomto regionu zaznamenán
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Jiû jsme referovali o t¯iapades·tiletÈm pastoru Thong Chan z mÏsta Udomxai (viz Hlas
muËednÌk˘ 3/2003, str. 14ñ16), kter˝ je v souËasnosti ve vÏzenÌ Ban Na. Byl kdysi vysoce
postaven˝m ˙¯ednÌkem v jednÈ oblasti
a k obr·cenÌ p¯iöel v roce 1997, na z·kladÏ
poslouch·nÌ rozhlasovÈho vysÌl·nÌ misijnÌ
organizace RozhlasovÈ vysÌl·nÌ pro d·ln˝ v˝chod (FEBC). Thong Chan byl v roce 1999
zatËen, kdyû jeho dom·cÌ sbor zaËal rapidnÏ
r˘st. Jeho Ñkrimin·lnÌ Ëinì spoËÌval v tom,
ûe Ñk·z·nÌm k¯esùanskÈ vÌry se stal zr·dcem
svÈho n·roda a mluvil tak proti vlastnÌmu
n·roduì. Thong Chan ve vÏzenÌ samoz¯ejmÏ
nem· Bibli a jeho manûelka n·m potvrdila,
ûe je st·le fyzicky velmi slab˝ a neschopen
chodit bez pomoci druh˝ch. Je to d˘sledek
tÏûkÈ pr·ce v pracovnÌm t·bo¯e. NavÌc tento
bratr ËelÌ dalöÌmu odsouzenÌ, tentokr·t na
jeden·ct let.

nárůst násilí, ze kterého indonéské
úřady obviňují militantní islámskou
skupinu Jemaah Islamiah.
15. listopadu měli být v Poso zatčeni tři muslimové podezřelí z účasti
při násilných akcích. Jeden kladl při
zatýkání odpor a byl policisty zastřelen. Následující den vyšly do ulic
tisíce protestujících lidí, kteří oblehli
policejní stanici. Během tohoto protestu byl zabit nejméně jeden křesan. Tři další křesané byli nezvěstní
a později byli nalezeni ubiti k smrti.
Modlete se za rodiny, které truchlí
nad ztrátou svých nejbližších. Modlete se také, aby násilí v tomto regionu ubývalo a křesané kráčeli cestou, která odpovídá jejich povolání,
a byli tak svědectvím o Boží milosti
a síle. Modlete se, aby ti, kteří jsou
za toto násilí zodpovědní, byli vypátráni a pohnáni k odpovědnosti.
– Hlas mučedníků, Kanada,
19. listopadu 2004
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V›NOS 92

V Ëervenci 2002 podepsal laosk˝ ministersk˝
p¯edseda vl·dnÌ v˝nos 92, nov˝ z·kon o n·boûenskÈ svobodÏ v Laosu nesoucÌ n·zev
ÑKontrola a ochrana n·boûensk˝ch aktivit
v LaoskÈ lidovÏ demokratickÈ republiceì. Podle agentury Compass Direct se nejist· komunistick· vl·da snaûÌ skloubit marxismus
s buddhisticky ladÏn˝m nacionalismem. Mnoho laosk˝ch k¯esùan˘ je p¯esvÏdËeno, ûe snahou tohoto v˝nosu je jeötÏ vÌce posÌlit moc
mÌstnÌch ˙¯ad˘ p¯i potlaËov·nÌ k¯esùansk˝ch
aktivit.
Od chvÌle, kdy byl v˝nos 92 podeps·n, jsme
obdrûeli informace, ûe ˙¯ady navr·tily asi
10 % cÌrkevnÌch budov, kterÈ byly p¯edtÌm
zkonfiskov·ny. Takto chce vl·da p˘sobit dojmem, ûe d·v· k¯esùan˘m vÏtöÌ svobodu.
Ve skuteËnosti vöak v listopadu 2002 probÏhlo v r˘zn˝ch oblastech minim·lnÏ dvacet
Ñp¯ev˝chovn˝chì semin·¯˘, jejichû cÌlem bylo
p¯inutit k¯esùany, aby se vzdali svÈ k¯esùanskÈ vÌry. Ve vesnicÌch nap¯ÌË cel˝m Laosem
jsou k¯esùanÈ zat˝k·ni za jakoukoli evangelizaËnÌ aktivitu.

Velik˝ Dar

(NAPSAL TOM WHITE,
ŘEDITEL HLASU
MUČEDNÍKŮ V USA)

Před několika týdny jsem se svou
manželkou Ofélií stál u ozdobné rakve Kryštofa Kolumba ve španělské

12

26. prosince 2002 bylo zatËeno ve vesnici
Dong Phoung sedmn·ct k¯esùan˘ za pouhÈ
slavenÌ V·noc. Po dvou dnech byli propuötÏni s v˝strahou, ûe pokud budou o svÈm zatËenÌ hovo¯it, budou to ˙¯ady povaûovat za Ñzradu vlastnÌho n·rodaì.
10. ledna 2003 bylo zatËeno öest k¯esùan˘
za n·vötÏvu sboru ve vesnici Phongsima. Dostali kaûd˝ pokutu v p¯epoËtu asi 700 KË (coû
pro nÏ znamen· asi dvout˝dennÌ plat) a o öest
dnÌ pozdÏji byli vöichni propuötÏni.
16. ledna 2003 bylo zatËeno öest k¯esùan˘
z vesnice Kengkok za Ñileg·lnÌ n·boûenskÈ
shromaûÔov·nÌì. Podle naöÌ poslednÌ informace jsou dosud drûeni ve vÏzenÌ Savannakhet.
DalöÌm zatËen˝m pastorem z kmene Khmu
byl bratr Peto. Po t¯ech letech vÏznÏnÌ, ke
kterÈmu byl odsouzen za evangelizaci, byl
propuötÏn a ihned podnikl dlouhou cestu
dûunglÌ, aby se z˙Ëastnil tajnÈho biblickÈho
semin·¯e, kter˝ financoval Hlas muËednÌk˘.
Na semin·¯i zÌskal ¯adu evangelizaËnÌch materi·l˘, se kter˝mi se vr·til do svÈho kraje,
aby tam zase öÌ¯il evangelium. Po Ëase byl opÏt
zatËen. K tomu, aby dlouho nez˘stal ve vÏzenÌ mohou p¯ispÏt i naöe p¯Ìmluvy.
DalöÌm k¯esùanem z kmene Khmu, kter˝ byl
18. b¯ezna 2003 jiû po nÏkolik·tÈ zatËen, je
bratr Khamsay. Ten p¯i poslednÌm pobytu ve
vÏzenÌ p¯ivedl ke Kristu dva svÈ spoluvÏznÏ,
kte¯Ì s nÌm sdÌleli celu. Po propuötÏnÌ se novÏ
obr·cenÌ vr·tili do svÈ vesnice, radostnÏ tam
svÏdËili sv˝m soused˘m a modlili se i za uzdravenÌ nÏkter˝ch nemocn˝ch. Jeden muû, kter˝ byl skuteËnÏ uzdraven, se ptal, jak by mohl
poznat i on JeûÌöe. Poslali ho do vesnice, ve
kterÈ ûil Khamsay. Nakonec öla s tÌmto muûem cel· skupina duchovnÏ hladovÏjÌcÌch vesniËan˘. Kdyû dorazili do vesnice, ptali se nÏjakÈho muûe, kde bydlÌ Khamsay. NaneötÏstÌ
se jednalo o horlivÈho Ëlena komunistickÈ
strany. A tak z·hy byl Khamsay opÏt zatËen,
tentokr·t jen na öest dnÌ. P¯edtÌm vöak staËil
jeötÏ poslouûit tÏm, kte¯Ì za nÌm v·ûili tak
dlouhou cestu.
24. b¯ezna 2003 byli zatËeni dva dalöÌ k¯es-

Seville. Nebyla to dlouhá rakev, nebo Kryštof Kolumbus byl mužem
malé postavy, avšak gigantem v historii.
Kryštof Kolumbus byl nepochybně mužem, který byl na svých cestách do neznámých dálek připraven
trpět, a to i přesto, že se dnes diskutují některé otázky o jeho osobních
ambicích a motivech finančních. Je
nepochybné, že král Ferdinand
s královnou Isabellou chtěli více moci
a bohatství. Královský pár byl tak
zaujat Kolumbovou vidinou, že se
rozhodli jeho cestu financovat. Ale
nesloužili tím jen Kolumbovým odvážným snům, ale uspokojili tak rovněž žádost vlastních srdcí.
I když se svět od těch dob dramaticky změnil, přesto mě zaujala jedna dramatická skutečnost: nehledě
na čas, místo či události mají všichni lidé s vizí – a dobrou nebo zlou –
jednu věc společnou: srdce, jež hoří
vášní.
Dávno předtím, než zde byla nějaká misijní organizace, mezinárodní pracovníci, e-mailové zprávy nebo
digitální fotografie či biblická vize
o „pamatování na ty, kteří jsou v okovech“, zde bylo planoucí srdce našeho zakladatele, pastora Richarda
Wurmbranda, sedícího v rumunském komunistickém vězení. Když
Richard a Sabina cestovali po světě
a hovořili o krutostech páchaných
na křesanech, otevřel Bůh svou
zásobárnu finanční pomoci prostřednictvím své církve. Sabina Wurmbrandová to popsala tak, že pronásledovaní křesané mají takto
„obecenství“ s věřícími, kteří žijí ve
svobodném světě.
Vidění manželů Wurmbrandových
se naplňuje ještě dnes. Horliví křesané svobodného světa tím, že podporují potřebné, naplňují vidění pronásledovaných křesanů, jejichž
srdce hoří vírou a překonává i ty
nejhorší okolnosti. Tato vášnivá touha nás žene často vpřed, i když to
vypadá, že naše tělo a mysl již do-
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ùanÈ za to, ûe druh˝m svÏdËili o Kristu. Jejich jmÈna jsou Van Tha a Sai Phone.
30. b¯ezna 2003 nechaly komunistickÈ ˙¯ady strhnout budovu kostela v jednÈ vesnici
kmene Khmu a o t¯i dny pozdÏji mÌstnÌ policistÈ zatkli dva hlavnÌ p¯edstavitele tamnÌ
k¯esùanskÈ komunity.
29. dubna 2003 p¯ineslo LaoskÈ hnutÌ za
lidsk· pr·va informaci, ûe vl·dnÌ voj·ci zapeËetili ve vesnici Kengkok budovu kostela,
vyhnali z vesnice vöechny k¯esùany, a udÏlali
z nich tak bezdomovce. DalöÌ k¯esùanÈ, kte¯Ì
se jim snaûÌ poskytovat ˙toËiötÏ, jsou ve velkÈm nebezpeËÌ. Z tÏchto k¯esùan˘ zn·me t¯i
jmÈnem ñ jsou to Vang, Mata a Hiang.
Jak je z tÏchto ud·lostÌ patrno, vl·dnÌ
i duchovnÌ mocnosti nep¯·telskÈ k¯esùan˘m
st·le hrajÌ svou pr˘hlednou hru na zavÌr·nÌ
a opÏtovnÈ otevÌr·nÌ kostel˘. Ale skuteËn˝m
klÌËem je vûdy evangelizace. ⁄¯ady laoskÈ
provincie Phongsaly prohl·sily, ûe k¯esùanÈ
majÌ svobodu vyzn·nÌ, ale nikoli svobodu
k proselytismu. TakÈ tento postoj naznaËuje
skuteËn˝ duchovnÌ postoj vl·dy ke k¯esùanstvÌ, kter˝ je nakonec podobn˝ jako v »ÌnÏ

spěly až na okraj svých možností.
Právě toto zakoušel prorok Jeremiáš, když ho nechal uvěznit prorok
Pašchúr, který nebyl spokojen s Jeremiášovým proroctvím zkázy:
Přemlouvals mě Hospodine, a dal
jsem se přemluvit. Zdolal jsi mě
a přemohl. Po celé dny jsem jen pro
smích, každý se mi vysmívá. Sotvaže promluvím, úpím, přivolávám si
násilí a zhoubu, nebo Hospodinovo
slovo mi přináší jen potupu a pošklebky po celé dny. Řekl jsem: „Nebudu je připomínat, už nebudu v jeho
jménu mluvit,“ avšak je v mém srdci
jak hořící oheň, je zavřeno v mých
kostech, jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu“ (Jeremiáš 20,7–9).
Jeremiáš nedokázal zadržet Boží
slovo i přesto, že jeho mysl a tělo
byly unaveny a připraveny se
vzdát.
Jsem šasten, že jsem ve svém
životě mohl poznat řadu takových
lidí. Když jsem v uplynulých letech
cestoval od jednoho národa k druhému a hovořil s pronásledovanými
křesany, byla moje zkušenost podobná. Byl jsem vždy nesmírně povzbuzen a také zavázán být věren
vidění misie pomáhající pronásledovaným křesanům. Břemeno jejich
utrpení mě vždy nově zatížilo. Oni
vskutku činí víc, než mohou unést.
Šíří poselství o milosrdném Bohu
uprostřed nejhoršího zla, které může
lidské srdce vyprodukovat.
Radujeme se, že jsme právě tento měsíc vydali novou knihu s názvem „Ohnivá srdce“, která vypráví
pohnuté příběhy osmi odvážných
křesanských žen. Všechny jsou puzeny neviditelnou silou, přesahující
přirozené lidské chápání, která láskyplně táhne lidi blíž k jedinému pravému Bohu.
Jednou z těchto žen je i Ling.
Když s ní naši pracovníci dělali rozhovor, chtěla co nejrychleji zanechat povídání o svém tříletém pobytu v pracovním táboře. Chtěla

Tito vÏ¯ÌcÌ z†laoskÈho kmene Khmu drûÌ n·mi darovanÈ
evangelizaËnÌ materi·ly. P¯ed ˙¯ady je vöak musejÌ skr˝vat.
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nebo Vietnamu. Pr·vÏ i z tohoto d˘vodu se
naöe hlavnÌ v·noËnÌ kampaÚ letos zamÏ¯ila
na Ñnezn·mÈì kmeny v tÏchto jmenovan˝ch
st·tech.

pouze předat hlavní zkušenost, kterou tam udělala: „Věřím, že utrpení
je školou, a já jsem vždy připravena
se vrátit do této ‚učebny‘, bude-li to
nutné.“
Ling ale nebyla motivována pouhou poslušností. Její srdce prozrazovalo, že ještě silnější motivací byla
její láska ke Spasiteli.
Když Purima byla dospívající dívkou, seděla v nepálském vězení obklopena samými kriminálnicemi.
Celé měsíce bojovala se zoufalstvím
a depresemi a snažila se v sobě
znovu zažehnout horlivost pro Krista, věříc, že právě on s ní má ve
vězení svůj plán. Pak konečně přišla inspirace. Týden po týdnu si střádala svůj malinký plat, který obvykle
padl na příděl potravin a další nezbytné věci. A pak na Štědrý den
překvapila ostatní vězněné ženy
pozváním na hostinu, kterou si mohla koupit za našetřené peníze. Při
jídle pověděla ostatním ženám
o Boží lásce.
Podobně jako Jeremiáš nedokázaly ani tyto ženy ignorovat Boží
lásku hořící v jejich srdcích a musely
se o ní nepřetržitě sdílet s ostatními.
Ano, mnohokrát si již myslely, že to
musejí vzdát, ale jakýsi určující impuls vytrvat v lásce jim dodal sílu
kráčet dál.
Řadu staletí před Ling i Purnimou
žil ve starověkém Řecku křesan,
jehož všichni známe jako člověka,
který Bohu zasvětil všechny své
peníze a vášnivě toužil následovat
Pána. Mám na mysli Mikuláše z Myry.
Mikuláš tajně vhodil měšce s penězi oknem do jistého domu, aby
tím zachránil tři dívky, které by jinak
byly prodány do nevěstince, nebo
neměly potřebné věno. Tím, že použil svého dědictví, aby pomohl chudým, následoval rozhodným způsobem Kristovy šlépěje. Jindy zase
pomohl na svobodu třem vězňům
neprávem obviněným ze vzpoury,
a tak je zachránil před popravou.

HORLIVÕ HMONGOV… ñ NEZN¡MÕ ÑDIVOäIì

Jak mohou b˝t k¯esùanÈ Ñnezn·mÌ, a p¯ece
dob¯e zn·mÌì, jak to popisuje apoötol Pavel
ve svÈ dlouhÈ vÏtÏ v 2. Korintsk˝m 6,4ñ10?
M˘ûeme b˝t ned˘leûit˝mi a Ñnezn·m˝miì sekul·rnÌmu svÏtu, a p¯esto velmi dob¯e zn·m˝mi naöemu P·nu i z·stupu jeho andÏl˘.
Kmen Hmong, ûijÌcÌ na ˙zemÌ Laosu, »Ìny
a Vietnamu, je ve svÏtÏ nezn·m, ale p¯esto je
jistÏ velmi mil˝ Bohu pro svÈ horlivÈ evangelizaËnÌ ˙silÌ. V souËasnÈ dobÏ se poËet p¯ÌsluönÌk˘ tohoto kmene odhaduje na 13 milion˘.
MisijnÌ organizace Operation World p¯inesla zpr·vu, ûe protestantÈ a nez·vislÈ k¯esùanskÈ skupiny rostou ve Vietnamu t¯ikr·t vÌce
neû buddhistÈ a nen·boûensk· p¯esvÏdËenÌ
(ateistÈ, komunistÈ atd.). Samotn˝ch k¯esùan˘ kmene Hmong ûijÌcÌch pouze ve Vietnamu
se nynÌ odhaduje na 100 000 a k¯esùan˘ tohoto kmene ûijÌcÌch v »ÌnÏ na 400 000. MnozÌ
z nich slyöeli poprvÈ evangelium dÌky kr·tkovlnnÈmu rozhlasovÈmu vysÌl·nÌ FEBC. VysÌl·nÌ tÈto misijnÌ spoleËnosti a naöe evangelizaËnÌ literatura p¯ich·zÌ k Hmong˘m ve vöech
t¯ech jmenovan˝ch st·tech.
PodobnÏ jako kmen Khmu, trpÏli i HmongovÈ po staletÌ ˙tlakem. »Ìnsk· dynastie Ming
byla prvnÌ vl·dou, kter· si vzala za cÌl vyhladit Hmongy jako neû·doucÌ Ñdivochyì. V letech 1368ñ1644 poslali cÌsa¯i dynastie Ming
na osmdes·t vojensk˝ch v˝prav (tedy zhruba jednou za t¯i roky), kterÈ mÏly vyhubit
Hmongy v jihoËÌnsk˝ch provinciÌch.
V roce 1800 se proti Hmong˘m shrom·ûdila ohromn· arm·da tvo¯en· voj·ky ze sedmi
ËÌnsk˝ch provinciÌ. Toto gigantickÈ ˙silÌ bylo
kriticky oznaËov·no jako ÑpouûitÌ kopÌ na slony k hubenÌ kr·lÌk˘ì. BÏhem tohoto tragickÈho krvavÈho vraûdÏnÌ p¯iölo n·silnÏ o ûivot
asi na p˘l milionu Hmong˘.
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O pÏt let pozdÏji se HmongovÈ vzbou¯ili
proti sv˝m ËÌnsk˝m usurp·tor˘m, ale tehdejöÌ
vl·dci dynastie Han odpovÏdÏli opÏt krut˝m
zp˘sobem. P¯i dob˝v·nÌ ˙zemÌ Hmong˘ povraûdili v kaûdÈ vesnici veökerÈ obyvatelstvo,
aù se vzdali nebo ne. A tak na konci osmn·ctiletÈho obdobÌ masakr˘ z˘stala jen desetina
nÏkdejöÌho HmongskÈho obyvatelstva.
HmongovÈ pak hledali ˙toËiötÏ v odlehl˝ch
hor·ch jiûnÌ »Ìny a severnÌ IndoËÌny. BÏhem
krvavÈho ËÌnskÈho ˙tlaku zaËalo hmongskÈ
obyvatelstvo pronikat na ˙zemÌ severnÌho
Vietnamu a Laosu. Zde HmongovÈ ûili vysoko v hor·ch a v nep¯Ìstupn˝ch ˙dolÌch, kam
by se arm·dnÌ jednotky jiû sotva dostaly.
V tÏchto vysok˝ch poloh·ch nach·zeli urËitou svobodu, ale museli se pot˝kat s nedostatkem vody, drsn˝m klimatem, kterÈ poskytovalo jejich zemÏdÏlskÈmu hospoda¯enÌ
jen malÈ v˝nosy.
Ale ani vysokÈ hory nedok·zaly Hmongy
ochr·nit p¯ed tykadly komunismu, kter˝ zÌskal v pades·t˝ch letech v tÈto oblasti moc.
DneönÌ k¯esùanÈ z kmene Hmong˘ jsou zat˝k·ni, vÏznÏni a v pracovnÌch t·borech musejÌ otrocky pracovat, nejËastÏji p¯i v˝robÏ
cihel. Jin˝m voj·ci vypalujÌ domy a pak je
p¯inutÌ odejÌt z jejich rodiötÏ.
Jiû jsme nÏkolikr·t referovali o tom, ûe Hlas
muËednÌk˘ vytiskl v roce 1997 prvnÌ komplet-

Jeho nebojácný křesanský postoj
mu ovšem zjednal řadu nepřátel.
23. února 303 zahájil císař Dioklecián jednu z nejdelších a z nejbrutálnějších perzekucí křesanů
v historii. Věřícím nechal pálit svitky
Písma, konfiskoval jim domy a majetek nechal vyházet na ulici. Křesané byli popravováni v takovém
počtu, že popravčí zemdlívali vyčerpáním a museli se ve službě střídat.
Během tohoto období pronásledování byl Mikuláš uvězněn a pálen
rozžhaveným železem. Sotva se
uzdravil z tohoto mučení, přišlo další za to, že odmítl popřít Ježíšovo
Božství.
Ke konci pronásledování jistý populární kazatel učil, že Ježíš nebyl
Bohem. Tento kazatel napsal o Ježíši rouhačskou píseň, kterou začali
mnozí zpívat po ulicích. Tato protikřesanská doktrína rovněž rozdělila církev.
Při sněmu křesanských pohlavárů, z nichž mnozí prošli velkým
utrpením, začal onen kazatel zpívat
svou rouhačskou píseň. Mikuláš
k němu přistoupil a udeřil ho přes
ústa. Snad se mu v té chvíli vybavil
příběh o Ježíši, který z chrámu vymrskal penězoměnce.
Mikuláš dostal zákaz kázání a svá
poslední léta strávil v sirotčinci, kde
se staral o nejchudší děti.
Mikuláš zemřel 6. prosince 343
ve věku asi devadesáti let. Později
byl prohlášen za svatého a my ho
známe jako sv. Mikuláše. Mikuláš,
naplněn Boží láskou, snášel nejrůznější příkoří, nebo se rozhodl následovat Krista. Jeho život byl darem ostatním – a tak by tomu mělo
být i s námi. Srdce hořící jasným
svědectvím daru Boží lásky je mnohem důležitější než jakákoli společenská prestiž.
O Vánocích jsme si připomínali
svatý dar narozeného Ježíše – Spasitele, kterého Bůh položil k našim
nohám. Nech je nám to na oplátku
připomínkou, že naši pronásledova-

Tito hmongötÌ k¯esùanÈ, podobnÏ jako jejich spoluvÏ¯ÌcÌ
z†kmene Khmu, utÌkajÌ p¯ed policejnÌm terorem. SnaûÌme se je finanËnÏ podporovat, aby mÏli na pot¯ebnÈ potraviny, stany a†dalöÌ ûivotnÌ pot¯eby.
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nÌ vyd·nÌ patn·ctisetstr·nkovÈ Bible v jazyce
Hmong˘.
NynÌ v tomto jazyce p¯ipravujeme vyd·nÌ
barevnÈ evangelizaËnÌ publikace ÑOn ûil mezi
n·miì, kter·, jak vÏ¯Ìme, bude ˙Ëinn˝m evangelizaËnÌm n·strojem v hmongsk˝ch vesnicÌch.

ní bratři a sestry, ano i my sami,
jsme dáni Jemu. Naše životy se mají
stát zlatem, kadidlem a myrhou, ležícími u jeho nohou.
– Hlas mučedníků, USA,
prosinec 2003

n

P·kist·n

K Ř E S ŤA N S K Ý C H L A P E C
UNESEN, BIT A NUCEN
K O N V E R T O VAT K I S L Á M U
Patnáctiletý chlapec z pákistánské provincie Sind byl unesen
a dán do islámské náboženské
školy, kde chlapce bili a nutili,
aby se stal muslimem.
Zeeshana Gilla unesli 7. listopadu 2003 přímo za denního světla,
když vracel domů ze školy. Únosci
ho dali do madrasy (islámská náboženská škola), kde ho bitím nutili,
aby vyznal islámské krédo. Následně mu únosci sdělili, že se stal muslimem a pokud by chtěl přejít zpátky
ke křesanství, zabijí ho. Chlapec se
musel denně postit a později ho
únosci dokonce začali učit používat
zbraň a granáty.
Jeho vyděšená matka, která pracuje v Civilní nemocnici v městě
Sargodha, byla informována o jeho
pobytu tři dny po únosu zástupcem
mešity, které je přidružena k madrase. Bylo jí řečeno, že její syn Zeeshan dobrovolně přestoupil k islámu
a není tedy důvod, proč by jí měl být
navrácen. Zoufalá matka se obrátila na místní soud, který do madrasy
vyslal soudního pověřence. Ten se
skutečně setkal se zastrašeným
Zeeshanem, který mu sdělil, že přijal islám dobrovolně. Soudní pověřenec však chlapcovou výpovědí nebyl dostatečně spokojen a tak nařídil
řediteli madrasy, aby se i s chlapcem
dostavil k soudnímu přelíčení, které
se konalo 14. listopadu.
Toho dne byla na soudním přelíčení také chlapcova matka. Ta ne-

Tito hmongötÌ pasto¯i dostali kompletnÌ p¯eklad PÌsma
ve svÈ mate¯ötinÏ, kter˝ byl v˘bec poprvÈ vytiötÏn naöÌ
misijnÌ organizacÌ.

Zb˝v· jeötÏ zodpovÏdÏt ot·zku, proË se
k¯esùanstvÌ pr·vÏ mezi obÏma zmÌnÏn˝mi
kmeny, kterÈ stojÌ na okraji spoleËnosti, öÌ¯Ì
s takovou silou? KlÌËem k tomu je asi skuteËnost, ûe tito utlaËovanÌ lidÈ majÌ velmi blÌzko
k pomoci v JeûÌöi Kristu, neboù hlavnÌ p¯ek·ûka vÌry ñ p˝cha ñ hraje v jejich myslÌch

LaoskÈ vÏzenÌ Luang Prabang, kde je vÏznÏno mnoho
k¯esùan˘ z†kmen˘ Khmu a†Hmong.
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mnohem menöÌ roli neû u jin˝ch, kte¯Ì jsou
pyönÌ na sv˘j n·rod, kulturnÌ tradice, atd.
A tak tito horlivÌ k¯esùanÈ jsou pro n·s vzorem nejz·kladnÏjöÌ podstaty Kristova k¯Ìûe,
kter˝ ruöÌ veökerou lidskou chloubu a vyzdvihuje z·sluhy a sl·vu P·nÏ.
ñ Tom White Hlas muËednÌk˘, USA,
prosinec 2003

vycházela z údivu, když slyšela, jak
její syn v bezpečí soudní síně podává důkazy o tom, že přijal islám na
základě svého svobodného rozhodnutí a že půjde k matce domů, jedině když i ona přestoupí k islámu!
Matka naléhavě prosila soudce, aby
si směla se synem pohovořit mezi
čtyřma očima. Soudce jí však řekl,
že to nepovažuje za nutné, nebo je
přesvědčen o tom, že její syn je
chytrý a citlivý chlapec a i když je
ještě malý, má právo stát se muslimem. Protože rozhodnutí soudu bylo
neodvolatelné, Zeeshanova matka
byla nyní bezmocná.
20. listopadu směl Zeeshan poprvé opustit madrasu, aby si z domova odnesl své šaty a další věci;
madrasa však s chlapcem poslala
doprovod. O čtyři dny později mu
únosci sdělili, že bylo rozhodnuto,
aby byl okamžitě nasazen do džihádu v Kašmíru, kde by měl „šířit
islám“. Ředitel školy mu řekl, že smí
zajít domů, aby se rozloučil s matkou – poprvé sám. A právě tehdy
Zeeshan konečně pověděl matce
plnou pravdu: jak ho unesli, násilně přinutili konvertovat k islámu
a jak ho drželi v madrase proti jeho
vůli.
Chlapcova rodina ihned odletěla
do Láhaur, kde kontaktovala organizaci „Centrum pro právní pomoc,
podporu a urovnání“ (CLAAS). Ta
později o celé věci informovala Barnabas Fund.
Modlete se za Zeeshana, jeho
matku i jeho mladší bratry. Modlete
se za práci organizace CLAAS, která podporuje řadu pronásledovaných křesanů v Pákistánu a jejímž
zaměstnancům je nepřetržitě vyhrožováno.
– Barnabas Fund, Velká Británie,
16. prosince 2003

Angola
KOMUNISTICK… ÑZNOVUZROZENÕì

Po dobu 500 let trpÏli AngolanÈ pod jhem
portugalskÈ koloni·lnÌ nadvl·dy a institucionalizovanÈho otroctvÌ. To pokraËovalo aû do
roku 1974 v novÈ modernÌ formÏ procesu asimilace, kter˝ upÌral z·kladnÌ lidsk· pr·va
vÏtöinÏ Angolan˘, kte¯Ì si zachov·vali svoji
kulturu a svÈbytnost a odmÌtali se asimilovat
do portugalskÈ kreolskÈ kultury. Boj Angoly
za nez·vislost na portugalskÈ koloni·lnÌ nadvl·dÏ zaËal na konci pades·t˝ch let. V boji
proti Portugalc˘m se zformovala t¯i n·rodnÏ-osvobozeneck· hnutÌ: komunisticky orientovanÈ MPLA, kterÈ vedl Agostinho Neto
v LuandÏ, FNLA vedenÈ Holdenem Robertem na severu zemÏ, a hnutÌ za nez·vislost
celÈ Angoly UNITA, kterÈ vedl Dr. Jonas
Savimbi. St·tnÌ p¯evrat v Portugalsku v roce 1974 vedl k podeps·nÌ tzv. AlvorskÈ dohody, kter· slibovala pokojnÈ p¯ed·nÌ moci od
Portugalc˘ p¯echodnÈ vl·dÏ n·rodnÌ jednoty, sloûenÈ ze z·stupc˘ t¯Ì n·rodnÏ-osvobozeneck˝ch hnutÌ MPLA, FNLA a UNITA. Nez·vislÈ volby se mÏly konat v roce 1975. Nikdy
k nim vöak nedoölo. Na pozv·nÌ Portugalska
vtrhlo do Angoly na 1 500 kub·nsk˝ch voj·k˘, kte¯Ì vytlaËili nekomunistick· hnutÌ FNLA
a UNITA pryË z hlavnÌho mÏsta Luandy.
Marxisticko-leninskÈ hnutÌ provedlo v Angole
st·tnÌ p¯evrat, kter˝ byl p¯edznamen·nÌm obdobÌ 27 let v·lky a krutÈho a nelidskÈho teroru.
Pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ Portugalci se jevilo jako velmi mÌrnÈ ve srovn·nÌ s genocidou
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a se zvÏrstvy p·chan˝mi na k¯esùanech
a vöech ostatnÌch, kte¯Ì se odmÌtali podrobit
ateistickÈ nadvl·dÏ marxistickÈho hnutÌ
MPLA. Vöech deset misijnÌch stanic zaloûen˝ch severoamerick˝mi mision·¯i, kterÈ se
staly centrem nejen k¯esùanskÈho ûivota
v Angole, ale staraly se tÈû o rozvoj zdravotnictvÌ a vzdÏl·nÌ, bylo zniËeno reûimem
MPLA. Angolsk˝ dikt·tor Agostinho Neto sliboval ve svÈm ve¯ejnÈm projevu v LuandÏ
v roce 1977 vym˝cenÌ Bible a vöech forem
k¯esùanskÈ vÌry v Angole. Neto zem¯el v roce
1979 za velmi podivn˝ch okolnostÌ v MoskvÏ
na operaËnÌm s·le. Nahradil ho souËasn˝
president a v˘dce MPLA JosÈ Eduardo Dos
Santos, kter˝ ani nenÌ p˘vodem z Angoly. Byl
vycviËen v MoskvÏ a jeho prvnÌ ûena byla dokonce Ruska. JosÈ Eduardo Dos Santos
dokonËil marxistickou revoluci v Angole.
Vöechny formy k¯esùanskÈ vÌry byly komunistick˝m reûimem kriminalizov·ny. VlastnictvÌ Bible, k·z·nÌ a dalöÌ formy praktikov·nÌ
k¯esùanskÈ vÌry byly povaûov·ny za kontrarevoluËnÌ podvratnou Ëinnost. Kostely
a modlitebny byly zbo¯eny nebo p¯emÏnÏny
na kas·rna Ëi vÏzenÌ. KazatelÈ, katecheti
i jinÌ laiËtÌ k¯esùanötÌ pracovnÌci byli muËeni, vÏznÏni a popravov·ni bez jak˝chkoli
soudnÌch proces˘. Mnoho tisÌc jich bylo posl·no do nechvalnÏ zn·mÈho koncentraËnÌho t·bora S„o Nicolae v oblasti soln˝ch dol˘
v jihoz·padnÌ provincii Cunene. Tam byli
spolu s ostatnÌmi vÏzni svÏdomÌ muËeni, zn·silÚov·ni a podrobov·ni nelidsk˝m nucen˝m
pracÌm. Bez n·leûitÈ stravy a lÈka¯skÈ pÈËe
jich mnoho tisÌc v tÏchto nelidsk˝ch podmÌnk·ch zahynulo. KoncentraËnÌ t·bor S„o Nicolae dodnes slouûÌ k vÏznÏnÌ oponent˘ totalitnÌho komunistickÈho reûimu. ObdobÌ
relativnÌho p¯ÌmÏ¯Ì a klidu v roce 1991 bylo
v roce 1992 znovu vyst¯Ìd·no nov˝m terorem
po komunisty zfalöovan˝ch podzimnÌch volb·ch. ÑNoc dlouh˝ch noû˘ì 31. ¯Ìjna 1992
zah·jila obdobÌ necel˝ch t¯Ì t˝dn˘ hr˘z a teroru, ve kter˝ch bylo jen v LuandÏ ozbrojen˝mi Lidov˝mi milicemi zavraûdÏno na
20 tisÌc odp˘rc˘ komunistickÈho reûimu z ¯ad

BÏlorusko

CÍRKEV SE SCHÁZÍ
I N AV Z D O R Y P O K U T Ě
Podle zprávy z 12. prosince, kterou
vydala agentura Forum 18, se členové neregistrované letniční církve
z města Kobrin, ležícího nedaleko
Brestu v jihozápadním Bělorusku,
rozhodli, že se i přes pokutu, uloženou pastorovi sboru Nikolaji Rodkovičovi, budou dále scházet k bohoslužbám.
Podle běloruských zákonů jsou
veškeré neregistrované náboženské
aktivity ilegální.
Jak nám sdělila manželka pastora Tamara Rodkovičová, Nikolaje Rodkoviče předvolali na místní
úřad, kde se ho snažili přesvědčit,
aby sbor zaregistroval. Když odmítl, dostal pokutu 50 000 rublů (asi
600 Kč), kterou měl zaplatit do deseti dnů.
Sbor existuje už od roku 1952
a má kolem tří set členů.
Mnoho sborů v bývalém Sovětském svazu se odmítá zaregistrovat, protože se lidé obávají vměšování úřadů do záležitostí církve, které
zažili za vlády Sovětů.
Modlete se za církev v Kobrinu
i ostatní církve v Bělorusku, pronásledované pro víru.
– Hlas mučedníků, Kanada,
17. prosince 2003
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Indie

HINDUISTIČTÍ BOJOVNÍCI
N A PA D A J Í K O S T E LY,
ZNÁSILŇUJÍ JEPTIŠKY
Poslední vlna útoků ve východním
indickém státě Orissa přerostla ve
vandalismus na církevních budovách, pálení Biblí, křesanské literatury a obrazů s Ježíšem. Také došlo
ke znásilnění jeptišky.
Koncem listopadu asi dvanáct čle-
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k¯esùan˘ kmene Ovimbundu a Bakongo. DalöÌch 30 tisÌc jich bylo zabito v okolnÌch provinciÌch. Tyto ud·losti vedly k novÈmu rozho¯enÌ obËanskÈ v·lky. P¯ed z·padnÌmi
mocnostmi se vöak komunistick· vl·da snaûila vystupovat jako demokraticky zvolen·
a legitimnÌ moc. V roce 1993 byli opoziËnÌ
poslanci na jedn·nÌ parlamentu dennÏ vodÏni p¯Ìmo z vÏzeÚsk˝ch cel s hlavnÏmi samopal˘ v z·tylku. V parlamentnÌch lavicÌch se
mÏli ˙Ëastnit na Ñdemokraciiì p¯ed televiznÌmi kamerami a demonstrovat tak svÏtu, ûe
navzdory ÑurËit˝m neregulÈrnostemì p¯i volb·ch Angola uËinila p¯echod od totalitnÌ komunistickÈ vl·dy jednÈ strany k pluralitnÌ
parlamentnÌ demokracii. Po jedn·nÌ v parlamentu se vöak vraceli zpÏt do vÏzeÚsk˝ch
cel. Jedinou odezvou z·padnÌch demokratick˝ch st·t˘ byla Ñtich· diplomacieì, kter·
mÏla umoûnit nav·z·nÌ Ëil˝ch hospod·¯sk˝ch
vztah˘ s Angolou bohatou na ropu. Nevysloviteln˝m zvrhlostem, kterÈ p·chal reûim dikt·tora Dos Santose na zvolen˝ch p¯edstavitelÌch opozice a desetitisÌcÌch jejich p¯Ìznivc˘,
vËetnÏ nesËÌsln˝ch vraûd, zn·silÚov·nÌ ûen,
kastracÌ muû˘, elektrick˝ch öok˘, hladovÏnÌ, psychologickÈmu muËenÌ, pouûÌv·nÌ che-

nů militantní hinduistické organizace Bajrang Dal přepadlo kostel
v Deogaru, kde zabavili a spálili stovky knih. Podle posledních zpráv za
incident nikdo nebyl potrestán. Policie tvrdí, že útočníci protestovali proti
nedávné konverzi čtyř rodin ve vesnici Ambulpani, kde působí pastor
John Nayak. Útočníci také v pastorově nepřítomnosti vtrhli do domu
Nayakových a zničili ho. Organizace Bajrang Dal byla zapletena do
upálení misionáře Grahama Stainese a jeho dvou synů v roce 1999.
20. listopadu militantní hinduisté
demonstrovali před vládním budovami, kde pálili obrazy Ježíše, Bible
a křesanskou literaturu. Dav také
vtrhl do katolického kostela ve vesnici Rajamunda, kde rozbil okna
a znásilnil jeptišku. Pak odtáhl za
úředníkem pro občanské záležitosti, kde protestoval proti přibývání
konvertitů. Úředník se však křesanů zastal: nedělají nic nezákonného.
Stát Orissa je převážně hinduistický a u vlády je nacionalistická hinduistická strana Bharatiya Janata,
jež je silně proti konverzi hinduistů
ke křesanství. Orissa ještě se dvěma dalšími indickými státy má proti
konverzi zaměřené zákony. Podle
nich ti, kteří chtějí konvertovat, musejí ke konverzi získat písemné povolení od místního úředníka pro občanské záležitosti.
Modlete se za to, aby vláda potvrdila práva křesanů a dalších náboženských minorit na svobodné
praktikování víry. Modlete se za to,
aby další lidé navzdory nepříznivým
zákonům přicházeli ke Kristu. Modlete se za emocionální i fyzické
uzdravení znásilněné jeptišky. Modlete se za pokoj myslí a srdcí všech
křesanů z Orissey a ostatních oblastí Indie, kde se militantní skupiny
snaží zabránit šíření evangelia.
– Hlas mučedníků, Kanada,
12. prosince 2003

Kostel v misijnÌ stanici Dondi v provincii Huambo, kter˝ byl p˘vodnÏ p¯emÏnÏn na kas·rna kub·nsk˝ch voj·k˘, po tÈ na vÏzenÌ pro k¯esùany, nakonec rozbombardov·n.
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mick˝ch zbranÌ a mnoha jin˝ch nevysloviteln˝ch krutostÌ p·chan˝ch na civilnÌch odp˘rcÌch totalitnÌho reûimu, vöak nevÏnovaly
z·padnÌ sdÏlovacÌ prost¯edky tÈmÏ¯ û·dnou
pozornost. I v ned·vn˝ch letech 1997 aû 2002
zem¯elo nÏkolik set tisÌc Angolan˘ v d˘sledku
totalitnÌ politiky tzv. ÑrozöÌ¯enÌ ˙st¯ednÌ vl·dyì, mnozÌ uprchli do sousednÌ Namibie a
Zambie. NÏkte¯Ì z nich byli i tam pron·sledov·ni a odvleËeni zpÏt do Angoly Ëi
zabiti p¯Ìmo v uteËeneck˝ch t·borech. Z·stupci HM se seöli s pastorem evangelik·lnÌ
kongregace, kter˝ byl oËit˝m svÏdkem mnoha zvÏrstev prov·dÏn˝ch p¯edstaviteli
MPLA, vËetnÏ pouûitÌ chemick˝ch zbranÌ
proti civilnÌmu obyvatelstvu. On s·m se teprve p¯ed nÏkolika t˝dny vr·til z exilu
v Zambii. ObyvatelÈ vesnic, kte¯Ì krutÈ ˙toky MPLA p¯eûili, byli pak Ëasto pod hrozbou tÈhoû n·silÌ nuceni k¯ivÏ svÏdËit p¯ed televiznÌmi kamerami, ûe zpustoöenÌ vesnice
bylo dÌlem opoziËnÌho hnutÌ UNITA.
Ani v souËasnÈ dobÏ ˙silÌ komunistickÈ vl·dy o upevnÏnÌ totalitnÌ moci nepolevuje. Podle
angolskÈ ˙stavy se k¯esùanÈ smÏjÌ sch·zet pouze v ofici·lnÏ schv·len˝ch a registrovan˝ch
cÌrkvÌch. VeökerÈ k¯esùanskÈ aktivity vËetnÏ
setk·nÌ s cizinci musÌ b˝t Ñhl·öenyì na mÌstnÌm oddÏlenÌ pro n·boûenstvÌ a kulturu. Na
nÏkterÈ biblickÈ texty nenÌ dovoleno v˘bec

SrÌ Lanka

VLNA NÁSILÍ PROTI
K Ř E S ŤA N Ů M N A S R Í
LANCE

Na n·roûÌch angolsk˝ch ulic se tyËÌ billboardy p¯ipomÌnajÌcÌ 46. v˝roËÌ zaloûenÌ komunistickÈho hnutÌ MPLA.
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Minulý týden Hlas mučedníků referoval o sérii útoků na církev na Srí
Lance, k níž došlo během posledního listopadového víkendu (viz
http://www.persecution.net/news/
srilanka16. html). První prosincový
víkend byl svědkem dalšího tuctu
násilných činů spáchaných na křesanech.
Během prvního prosincového víkendu byla v Ampegamě přepadena malá skupina věřících, kteří se
sešli k modlitbám. Násilníci zbili několik účastníků modliteb a také pastora, jenž modlitební shromáždění
vedl.
7. prosince nábožensky motivovaní útočníci přepadli tři kostely
v městě Bulathkohupitiya v kegallské oblasti. Rozkradli vybavení, jeden z kostelů zapálili a členy církve
zbili. Téhož dne dav obklíčil církevní
budovu sboru církve Assembly of
God v Deraniyagale, rozbil okna
a dveře budovy, zapálil vybavení
a ohrožoval na životě církevní pracovníky, kteří v budově bydleli.
9. prosince odpoledne se v Embilipitivě v ratnapurské oblasti shromáždily skupiny buddhistů. Jejich
mluvčí prohlašovali, že křesanské
kostely jsou ilegální a měly by být
zničeny. Policii zakázali zasahovat.
Toho večera některé křesanské
organizace poznaly, jak jsou tyto
skupiny nebezpečné. Policii se podařilo zabránit útoku na místní sbor
Assembly of God, avšak kancelář
organizace World Vision a katolický
kostel ušetřeny nebyly. Vojáci z nedalekého vojenského tábora se snažili zabránit zapálení katolického
kostela, ale rozvášnění lidé jim nedovolili zasáhnout, protože prý mají
pověření „z vyšších míst“. Když dav
místo opustil, vojenský důstojník

k·zat. Asi 35 % pastor˘ se odmÌt· pod¯Ìdit
vedoucÌm p¯edstavitel˘m cÌrkvÌ, kte¯Ì jsou
zkompromitov·ni spolupracÌ s komunistick˝m hnutÌm MPLA. TÏmto pastor˘m je vöak
odepÌr·na finanËnÌ podpora ze strany vedenÌ
kongregacÌ. ÑPosluönÈì sbory vöak dost·vajÌ
finanËnÌ a jinou materi·lnÌ podporu od oblastnÌch i mÌstnÌch funkcion·¯˘ MPLA. K¯esùanÈ, kte¯Ì se sch·zÌ Ñneleg·lnÏì, jsou neust·le
zastraöov·ni zkompromitovan˝mi cÌrkevnÌmi
p¯edstaviteli i nep¯Ìmo p¯ÌsluönÌky tajnÈ policie p¯es blÌzkÈ p¯ÌbuznÈ a p¯·tele. Ti, kte¯Ì
i p¯es tato Ñvarov·nÌì pokraËujÌ v neleg·lnÌm
setk·v·nÌ, se pak obvykle stanou terËem ˙tok˘ nezn·m˝ch chulig·n˘, organizovan˝ch Lidov˝mi milicemi. ⁄spÏönÈ k¯esùanskÈ aktivity
na poli zdravotnictvÌ a ökolstvÌ jsou znemoûÚov·ny a obvykle ukonËov·ny bez ud·nÌ
jasn˝ch a srozumiteln˝ch d˘vod˘. P¯ed pÏti

oheň uhasil. Vzhledem k šířícím se
násilnostem policie varovala před
možným útokem na místní sbor
Assembly of God v nedalekém Udalwalawe. Po odchodu policistů asi
třicet lidí obklíčilo kostel, rozbili okna
a zapálili nábytek. Pastorovi se podařilo utéci bez zranění, ale dům
dalšího pastora rozbili násilníci kameny.
Modlete se, aby narůst násilností
ustal. Modlete se za moudrost pro
pastory a vedoucí církví, aby dokázali své členy převést přes toto nebezpečné období. Modlete se za
uzdravení zraněných a za finanční
zdroje potřebné na opravy zničených církevních budov.
– Hlas mučedníků, Kanada,
17. prosince 2003
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Vietnam

Z AT Ý K Á N Í K V Ů L I
DISTRIBUCI
K Ř E S ŤA N S K Ý C H L E TÁ K Ů
Po zahájení 22. her jihovýchodní
Asie (Seagames, 5. prosince) se
z Vietnamu dostaly zprávy o střetech mezi křesany a příslušníky veřejné bezpečnosti, které byly vyvolány distribucí křesanských letáků.
Členové domácích sborů, kteří často horlivě zvěstují evangelium, zjevně zorganizovali rozdávání křesanských letáků a literatury obsahující
svědectví známých křesanských
sportovců a dostali se tak do konfliktu s omezeními náboženské svobody v této komunistické zemi.
Zpráva agentury Reuters z 8. prosince z Hanoje přinesla informaci
o zadržení sedmi vietnamských studentů za rozdávání „letáků propagujících křesanství“. K zatčení došlo 4. prosince, v předvečer zahájení
her. Úřady trvají na tom, že studenti
nebyli zatčeni, jen předvoláni k výslechu, protože vyvolávali nepokoje. Policejní představitelé uvedli, že

ZahraniËnÌm organizacÌm jsou kladeny nejr˘znÏjöÌ p¯ek·ûky, aby se pomoc nedostala k†pot¯ebn˝m obyvatel˘m uprchlick˝ch t·bor˘ z†¯ad opoziËnÌch hnutÌ.
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mÏsÌci byla nap¯. uzav¯ena prosperujÌcÌ adventistick· nemocnice v provincii Huambo.
V provinËnÌch oblastech je nesmÌrn˝ nedostatek BiblÌ a jinÈ k¯esùanskÈ literatury. Bohosluûby v diaspor·ch mohou zaËÌt aû potÈ,
co k mÌstnÌmu sboru dorazÌ jedin· putovnÌ
Bible! P¯edstavitelÈ jedinÈ k¯esùanskÈ rozhlasovÈ stanice Radio Ecclesia byli po odvysÌl·nÌ kritickÈho po¯adu proti vl·dnÌ moci zastraöov·nÌ slovy: ÑNem˘ûeme v·m zaruËit vaöi
bezpeËnostÖì a byli tak nep¯Ìmo donuceni
odvysÌlat omluvnÈ prohl·öenÌ. Jak·koli slovnÌ Ëi psan· kritika vl·dy je povaûov·na za
Ñûurnalistick˝ terorismusì a jejÌ protagonistÈ jsou Ëasto nez·konnÏ vÏznÏni a muËeni.
B˝valÈ misijnÌ stanice evangelik·lnÌ kongregace IECA byly rozbombardov·ny a vyp·leny. PoslednÌ leteck˝ ˙tok na jednu z budov
misijnÌ stanici v Dondi v provincii Huambo,
byl proveden v roce 2001! ZemÏ, zejmÈna
v provinËnÌch oblastech, je zaplavena komunistick˝mi slogany a r˘zn˝mi transparenty,
p¯ipomÌnajÌcÌ 46. v˝roËÌ zaloûenÌ marxistickÈho hnutÌ MPLA a jinÈ v˝dobytky totalitnÌho reûimu. I kdyû se komunistick· vl·da snaûÌ oklamat demokratick˝ svÏt p¯edstÌr·nÌm
trûnÌ ekonomiky, naöi z·stupci se dovÏdÏli,
ûe soukromÈ podnik·nÌ je pouze v˝sadou Ëlen˘ MPLA a jejich blÌzk˝ch sympatizant˘, kte-

je nelegální distribuovat literaturu
bez schválení organizátorů Seagames a proto se pokusili zjistit, odkud materiály pocházejí.
K několika střetům násilnějšího
charakteru došlo v Ho Či Minově
Městě (Saigonu). 5. prosince byla
křesanka Le Thi Thanh Tuyen zatčena, svázána a zbita na policejní
stanici v Ben Nghe. Policisté ji propustili na svobodu až po čtyřiadvacetihodinovém zadržování.
7. prosince byly zatčeny tři evangelistky a jeden evangelista, Dang
Quoc Tuan. Policisté je ztloukli přímo na ulici Dong Khoi Street, v turistické oblasti v centru Ho Či Minova Města. Bratra Tuana na ulici
svlékla a zbila skupina deseti policistů, načež byl převezen na policejní stanici Ben Nghe. Na policejní
stanici se posléze dostavili křesané z mennonitských domácích sborů, aby se přimluvili za jeho propuštění. Bratr Tuan byl nakonec
propuštěn 8. prosince ve dvě hodiny odpoledne. Policejní major Bui
Thanh Son z oddílu PA38 v Ho Či
Minově Městě (oddíl specializovaný
na přestupky související s náboženstvím) se Tuanovi osobně omluvil a zaručil se, že se podobné věci
nebudou opakovat. Brzy se však
ukázalo, že šlo o prázdný slib.
9. prosince přibližně v 9 hodin
večer bylo ve VII. okrsku zatčeno
osm zaměstnanců Vietnamské misijní aliance. Tito zaměstnanci (pět
z nich jsou ženy) jsou stále zadržováni. Tři další, včetně dvou žen
z Mezidenominačního evangelizačního hnutí ve Vietnamu, byli zatčeni
v 9. okrsku. Téhož dne večer se za
ně šel přimluvit jejich vedoucí, Rev.
Tran Mai, načež byl sám zadržen
na 48 hodin, podobně jako vedoucí
sboru nazarenské církve, Rev. Le
Quang Son. V poledne 10. prosince
bylo známo nejméně 18 křesanů
zadržovaných kvůli distribuci literatury a další se dosud pohřešují. Křesanští vedoucí stále shromažïují in-

Foto z†n·roûÌ hlavnÌho mÏsta Luandy: ÑS Netem v†srdci
znovuzrodÌme Angolu!ì
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¯Ì se musÌ o sv˘j zisk dÏlit s vysok˝mi pohlav·ry MPLA, arm·dy Ëi policie. V zemi nenÌ
zaruËena svoboda tisku. KromÏ jednoho Ëi
dvou bulletin˘ opoziËnÌho hnutÌ Unita, kterÈ
vych·zejÌ jedenkr·t t˝dnÏ, jsou veökerÈ sdÏlovacÌ prost¯edky v rukou vl·dnÌ MPLA.
I kdyû se od roku 1992 zemÏ jiû ofici·lnÏ nenaz˝v· Angolskou lidovou republikou, komunistickÈ symboly (africk· obdoba srpu a kladiva s pÏticÌpou hvÏzdou) jsou neust·le
souË·stÌ st·tnÌ vlajky. Vlajka komunistickÈho hnutÌ MPLA vlaje tÈmÏ¯ nad kaûdou vesnicÌ Ëi d˘leûitou budovou. UprchlÌk˘m, zejmÈna k¯esùan˘m, kte¯Ì se vracejÌ do svÈho
p˘vodnÌho bydliötÏ, je odmÌt·no vyd·nÌ obËanskÈho pr˘kazu, pokud souËasnÏ nepodepÌöÌ p¯ihl·öku do MPLA. Bez platnÈho obËanskÈho pr˘kazu se vöak tito lidÈ nebudou moci
z˙Ëastnit nadch·zejÌcÌch voleb, kterÈ by se
mÏly konat pravdÏpodobnÏ v roce 2004 nebo
2005. ZahraniËnÌm humanit·rnÌm organizacÌm jsou kladeny nejr˘znÏjöÌ p¯ek·ûky, aby
se pomoc nedostala k pot¯ebn˝m obyvatel˘m
uteËeneck˝ch t·bor˘ z ¯ad opoziËnÌch hnutÌ.
V zemi, kter· je po 27 letech obËanskÈ v·lky znaËnÏ zdecimov·na, jsou k¯esùanÈ i dnes
pron·sledov·ni a vöelijak zastraöov·ni. VÏdomi si vöech krutostÌ, kter˝ch se p¯edstavitelÈ komunistickÈ totalitnÌ moci dopouötÏli
jeötÏ v ned·vnÈ minulosti, mnozÌ k¯esùanÈ
Ëasto rezignujÌ a radÏji se stahujÌ do ˙stranÌ.
I p¯es tato mnoh· protivenstvÌ jsou jinÌ odhodl·ni nesklonit sv· kolena p¯ed totalitnÌ
ateistickou mocÌ, kter· sama sebe stavÌ na
tr˘n mÌsto Boha. Komunistick· propaganda
i nad·le hl·s· ÑznovuzrozenÌì Angoly s dikt·torem Agostinhem Netem v srdci! (Com
Neto no CoraÁ„o Angola a Renascer! Dosl.
p¯eklad: S Netem v srdci znovuzrodÌme Angolu!), jak je patrnÈ na snÌmku naöeho spolupracovnÌka z ¯Ìjna 2003. K¯esùanÈ, kte¯Ì st·le vÏ¯Ì, ûe jen JeûÌö Kristus m˘ûe opravdu
znovuzrodit Angolany, pot¯ebujÌ naöe modlitby i podporu.
ñ Hlas muËednÌk˘, »esk· republika,
TM PPC, leden 2004

formace ve snaze zjistit celkový rozsah policejní akce.
Ve čtvrtek 11. prosince v poledne
(místního času v Ho Či Minově Městě) významný vedoucí představitel
domácího sboru v rozhovoru pro
agenturu Compass uvedl, že někteří vězni byli propuštěni, nicméně nejméně deset jich stále zůstává uvězněno a o dvou zaměstnancích není
známo ani místo jejich pobytu. Církevní vedoucí přinesli informaci, že
při akci bylo zabaveno mnoho krabic křesanských letáků, nicméně
jsou rozhodnuti v rozdávání zbývajících letáků pokračovat.
Při dalším incidentu, který zjevně
nesouvisel s křesanskou literaturou, policie 9. prosince večer zinscenovala motocyklovou „nehodu“, která se zdá být pokusem o atentát na
Rev. Hguyen Hong Quanga, významného vedoucího představitele
domácí církve a aktivistu v oblasti
náboženské svobody a dalších lidských práv. Quang nedávno rozhněval úřady soudní obhajobou dvou
synovců a neteře známého politického vězně a aktivisty v oblasti náboženské svobody, Otce Nguyena
Van Ly. Quang utekl policistům, kteří se ho snažili zatknout, nicméně
jeho kolegu, evangelistu Pham Ngoc
Thacha (vezl Rev. Quanga na motocyklu) policisté zajali, zbili a uvěznili. Během několika hodin Rev.
Quang zorganizoval demonstraci
spojenou s protestní hladovkou
a modlitebním setkáním přibližně
30 křesanů na místní policejní stanici. Evangelista Thach byl propuštěn na svobodu během 24 hodin.
Nicméně když se Rev. Quang
dozvěděl o zatčení mnoha dalších
zaměstnanců kvůli rozdávání literatury, znovu se obrátil na policii
s požadavkem všech křesanů, kteří byli vzati do vazby. Vyhrožoval, že
zorganizuje dosud nevídané pouliční demonstrace, pokud křesané
nebudou propuštěni. Další vedoucí
zahájili vyjednávání s úřady a již se
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»Ìna

jim podařilo dosáhnout propuštění
některých vězňů. Nicméně nejméně deset zajatých je stále zadržováno a Rev. Quang stále vyhrožuje
pouličními demonstracemi, které
znepokojují úřady, a mohly by vést
k dalším střetům.
Přestože Vietnam oficiálně uznává dvě protestantská uskupení, desítky sdružení domácích sborů zůstávají stále nelegální a hrozí jim
postihy ze strany úřadů.
– Compass Direct, 11. 12. 2003

PRVNÕ ZPR¡VA O VÃZNÃN…M BISKUPU PO
äESTI LETECH

V roce 1997 byl v »ÌnÏ zatËen Su Zhimin, podzemnÌ biskup Baodingu z provincie Chu-pej.
Od tÈ doby o nÏm nikdo neslyöel aû do jeho
hospitalizace v polovinÏ listopadu minulÈho
roku. Podle agentury Zenit byl biskup Su p¯ivezen do nemocnice, aby se tam podrobil oËnÌ
operaci a takÈ kv˘li jeho ËastÈ srdeËnÌ slabosti. Jeho jmÈno se vöak nikdy ofici·lnÏ neobjevilo v nemocniËnÌ registraci a biskupa
navÌc st¯eûilo kolem dvaceti policist˘ v civilu.
Su byl zatËen jiû minim·lnÏ pÏtkr·t a ve vÏzenÌ str·vil celkem asi 27 let.
Podle cÌrkevnÌch zdroj˘ jsou v souËasnosti
vöichni ËÌnötÌ podzemnÌ biskupovÈ ve vÏzenÌ,
v dom·cÌm vÏzenÌ, pod p¯Ìsn˝m dohledem
anebo se skr˝vajÌ na tajnÈm mÌstÏ. ZaË·tkem
tohoto mÏsÌce p¯ineslo v Hongkongu sÌdlÌcÌ
ÑSt¯edisko pro lidsk· pr·va a demokraciiì
zpr·vu o tom, ûe v ËÌnskÈ provincii »e-ùiang
bylo zniËeno na Ëty¯i sta buddhistick˝ch chr·m˘ a k¯esùansk˝ch kostel˘; nÏkterÈ z tÏchto
budov nechaly komunistickÈ ˙¯ady zniËit, jinÈ
byly p¯emÏnÏny na z·bavnÌ centra. Ofici·lnÌ
ËÌnsk· st·tem kontrolovan· cÌrkev se v uplynul˝ch mÏsÌcÌch st·vala st·le vÌce hl·snou
troubou komunistickÈho systÈmu. Na V˝chodoËÌnskÈm teologickÈm semin·¯i v äanghaji
prohl·sil minul˝ mÏsÌc biskup Ding Guangyun, nÏkdejöÌ ofici·lnÌ p¯edseda ËÌnskÈ proreûimnÌ vlasteneckÈ cÌrkve: ÑMusÌme se zaslouûit o to, aby se ËÌnskÈ k¯esùanstvÌ stalo
k¯esùanstvÌm, kterÈ bude »ÌnskÈ komunistickÈ stranÏ vÌtanÈ a kterÈ je sluËitelnÈ se socialismem.ì
Modlete se za ËÌnskou cÌrkev, kter· trpÌ jiû
desÌtky let pod komunistick˝m ˙tlakem. Modlete se za stovky vÏznÏn˝ch k¯esùan˘. Modlete se za sÌlu a uzdravenÌ biskupa Su a rovnÏû
i za dalöÌ ËÌnskÈ cÌrkevnÌ p¯edstavitele.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, 26. listopadu
2003

n

Turkmenist·n

OD ZLÉHO K HORŠÍMU
Turkmenistán je bývalou středoasijskou sovětskou republikou. Rozkládá se na sever od Íránu a Afghánistánu, na jih od Uzbekistánu
a Kazachstánu a zabírá část východního pobřeží Kaspického moře. Jeho
populaci tvoří 91 % muslimů a pouze
2,6 % křesanů, převážně pravoslavného vyznání. V čele této země je
Saparmurat Niyazov, totalitární nacionalistický diktátor, který si kolem
sebe vytvořil kult osobnosti v někdejším sovětském stylu. Turkmenistán má zhruba 5 milionů obyvatel, kteří mají jen malou šanci, že
uslyší zvěst evangelia. Ti, kteří se
v této zemi snaží evangelium šířit,
značně riskují, a to nejen ztrátu svobody, ale leckdy i života.
Podle turkmenského zákona musejí být všechny církve registrované
státem. Avšak pro její získání musí
mít v dané lokalitě církev minimálně
500 plnoletých členů. To však je pro
některá společenství nesplnitelné.
Neregistrované skupiny jsou státem
všemožně perzekuovány, jejich členům je vyhrožováno a příslušníci
bezpečnostní služby KNB (nástupkyně KGB) věřící bijí nebo pokutují.
V roce 1999 vyhlásila turkmenská
vláda svůj záměr učinit všem minoritním vírám přítrž. Všichni zahranič-
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ní křesané byli ze země vypovězeni a pronásledování domorodých
křesanů, zejména etnických Turkmenů, alarmujícím způsobem narostlo. Evangelikálové jsou biti, vězněni, mučeni a vyhnáni do exilu.
Avšak situace se ještě přiostřuje.
10. prosince 2003 začala v Turkmenistánu platit nová, ještě represivnější verze již tak vysoce restriktivního zákona z roku 1991. Veškeré
neregistrované náboženské aktivity
jsou v současném Turkmenistánu
ilegální a trestány jako kriminální zločin. Kdokoli bude dvakrát potrestán
v intervalu jednoho roku, bude mu
vyměřena pokuta ve výši deseti až
třiceti průměrných platů, nebo bude
potrestán nápravnými pracemi až
do výše jednoho roku anebo odnětím svobody až na půl roku, to vše
při současné konfiskaci všech ilegálně přijatých prostředků.
Jistý turkmenský protestant pro
agenturu Forum 18 uvedl, že i když
se členové církve tohoto nového
zákona obávají, nehodlají se přestat setkávat. Budou však opatrní,
aby na sebe nijak neupozorňovali.
Jistý tamní baptistický věřící agentuře Forum 18 sdělil, že „turkmenští
vládcové nejsou všemocní. Bůh zůstává i nadále na svém trůně.“
– Religious Liberty Prayer
Bulletin, – No. 250,
10. prosince 2003

n

ZAT»ENÕ KLÕ»OV›CH KÿESçANSK›CH
VEDOUCÕCH V »ÕNÃ

Podle zpr·vy, kterou dnes obdrûela naöe misijnÌ poboËka v Hongkongu, byli v »ÌnÏ zatËeni t¯i d˘leûitÌ k¯esùanötÌ p¯edstavitelÈ. Je
to d˘kaz pokraËujÌcÌ kampanÏ bezboûnÈ
a ateistickÈ ËÌnskÈ vl·dy namÌ¯enÈ proti trvale rostoucÌmu hnutÌ dom·cÌch cÌrkvÌ.
Tito t¯i k¯esùanÈ byli zatËeni v provincii
»e-ùiang za shromaûÔov·nÌ informacÌ o vl·dnÌch na¯ÌzenÌch, kterÈ jsou oËividnÏ namÌ¯eny
proti nepovolen˝m k¯esùansk˝m aktivit·m.
Z naöeho pohledu jsou tito k¯esùanÈ zatËeni za
to, ûe si dovolili vzÌt v·ûnÏ n·boûenskou svobodu, kterou vl·da navenek hl·s·. ZatËenÌ pat¯Ì
k tÏm vÏ¯ÌcÌm, kte¯Ì se sch·zÌ po domech, aby
uctÌvali Boha a hl·sali poselstvÌ evangelia.
Tito t¯i k¯esùanÈ jiû rovnÏû delöÌ dobu spolupracujÌ s Hlasem muËednÌk˘ a jsou souË·stÌ misijnÌ sÌtÏ nap¯ÌË »Ìnou.
Jejich jmÈna jsou Xu Yonghai, Liu Fenggang, a Zhang Shengqi. PrvnÌ dva jsou z Pekingu a byli p¯evezeni do vÏznice ve mÏstÏ
Hangzhou. Je to opravdu hroznÈ, ûe podle
ËÌnskÈho pr·vnÌho systÈmu mohou b˝t drûeni celÈ mÏsÌce, aniû by byla proti nim vznesena ûaloba nebo probÏhl ¯·dn˝ soud. Tito dva
muûi jiû byli v minulosti zatËeni mnohokr·t
a za svÈ nesouhlasnÈ postoje v˘Ëi vl·dnÌmu
zasahov·nÌ do ûivota cÌrkve pob˝vali v pracovnÌch t·borech.
V ¯Ìjnu minulÈho roku cestoval bratr Li do
provincie »e-ùiang, aby tam proöet¯il demolici dvan·cti velk˝ch cÌrkevnÌch budov. Hlas
muËednÌk˘ m· k dispozici nÏkolik dokumentaËnÌch z·bÏr˘ tÈto ud·losti.
ProminentnÌ cÌrkevnÌ p¯edstavitelÈ v Pekingu, se kter˝mi naöe misie spolupracuje, n·s
ujistili, ûe tito zatËenÌ vÏ¯ÌcÌ jsou v podzemnÌ
cÌrkvi skuteËnÏ vöeobecnÏ uzn·v·ni.
Naöe hongkongsk· kancel·¯ nalÈh· na
k¯esùany, aby ve sv˝ch modlitb·ch pamatovali na neregistrovanÈ k¯esùany v »ÌnÏ, kte¯Ì
jsou st·le p¯edmÏtem policejnÌ represe.
ñ Hlas muËednÌk˘, Austr·lie,
23. prosince 2003

Turecko

Ú Ř A D Y B R Á N Í P O U Ž Í VÁ N Í
P R O T E S TA N T S K É
SBOROVÉ BUDOVY
Sedm měsíců poté, co byla ve městě Diyarbakir na jihovýchodě Turecka otevřena nově postavená budova evangelikální církve, místní výbor
pro ochranu památek spadající pod
ministerstvo kultury a cestovního
ruchu znovu protestoval proti využívání objektu k pořádání bohoslužeb.
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NigÈrie

Pastor Ahmet Guvener obdržel
30. října písemné oznámení od diarbakirského Výboru pro ochranu kulturních a přírodních památek, podle
kterého je využívání jeho budovy
k jakýmkoli účelům kromě obytných
nelegální.
V dokumentu podepsaném Mehribanem Karaaslenem se uvádí, že
budova porušuje zákon č. 2863 na
ochranu historických památek. Problém zřejmě spočívá v umístění nové
sborové budovy naproti starobylému kostelu Panny Marie syrské
pravoslavné církve. Obě církevní budovy se nacházejí v tradičně křesanské čtvrti Lalebey.
V oznámení je dále uvedeno, že
policejní fotografie budovy a dvě stížnosti podané 2. a 20. října potvrzují,
že je objekt využíván pro církevní
účely. Vzhledem k tomu, že objekt
nesmí být používán k pořádání bohoslužeb, zdůrazňuje se v oznámení, je výbor „povinen“ uvědomit
místní úřady o porušování zákona
na ochranu historických památek,
takže buï bude zahájen soudní spor,
nebo bude budova uzavřena, aby
k porušování nedocházelo.
V reakci na oznámení se Guvener 4. listopadu obrátil na místní
městský výbor s požadavkem, aby
byl status budovy podle územních
vyhlášek změněn na objekt určený
k pořádání bohoslužeb.
Ten samý den pastor poslal dopisy ministerskému předsedovi Tayyipovi Erdoganovi, ministru zahraničí
Abdullahu Gulovi a ministru vnitra
Abdulkadirovi Aksovi v Ankaře
s prosbou o pomoc při legalizaci
sborové budovy. Do dnešního dne
neobdržel žádnou odpověï.
Přestože zaměstnanci městského
úřadu jsou ochotni v kauze se sborem spolupracovat, uvedl Guvener,
sami nemají žádnou autoritu a pouze
plní příkazy představitelů guvernátu
a zvolených zástupců.
„Nejméně 50 tureckých protestantských sborů se nachází v situaci

KONVERTITA NAPADEN ZA TO, éE SE
ODMÕTL ZÿÕCI KÿESçANSTVÕ

Muslimsk˝ konvertita ke k¯esùanstvÌ jen
o vl·sek unikl smrti, kdyû ho 15. z·¯Ì ve mÏstÏ Jos v centr·lnÌ NigÈrii napadl muslimsk˝
fanatik.
Lucky Kadri se obr·til ke k¯esùanstvÌ v roce
1984 v Jos. Od tÈ doby jej muslimovÈ sledovali a p¯Ìsahali, ûe jej zabijÌ, protoûe opustil
isl·m.
Kadri vypr·vÏl sv˘j p¯ÌbÏh redaktorovi
agentury Compass na nemocniËnÌm l˘ûku
v Jos. ÑStalo se to v pondÏlÌ p¯ibliûnÏ v pÏt
hodin odpoledne. StaröÌ bratr na mÏ zavolal,
ûe se po mÏ nÏkdo pt· v mÈm obchodÏ. äel
jsem dovnit¯, ale nemohl jsem najÌt nikoho,
kdo by mÏ sh·nÏl. Rozhodl jsem se sbalit si
vÏci, protoûe jiû bylo pozdÏ.
Kdyû jsem se sehnul, ucÌtil jsem, jak mÏ
cosi ude¯ilo do hlavy a upadl jsem na zem.
Zvedl jsem ruce, abych se br·nil. Zjistil jsem,
ûe mÏ muû uhodil kovovou tyËÌ, naËeû mi zaËal roz¯ez·vat b¯icho nÏjak˝m ostr˝m p¯edmÏtem. Neû jsem si staËil uvÏdomit, co se dÏje,
vidÏl jsem vlastnÌ st¯eva. Potom jsem omdlel.ì
Kadri agentu¯e Compass sdÏlil, ûe ˙toËnÌka nezn·. ÑNikdy d¯Ìve jsem ho nevidÏl, ale
˙dajnÏ ho zatkla policie a p¯iznal se, ûe byl
posl·n mÏ zabÌt, protoûe jsem opustil isl·m
a stal se k¯esùanem.ì
Kadri se narodil v k¯esùanskÈ rodinÏ. Pod
n·tlakem svÈho dom·cÌho se v dospÏlosti na
Ëas stal muslimem. Nakonec vöak svÈho rozhodnutÌ litoval a modlil se k Bohu, Ñaby mi
pomohl, a on to udÏlal. Sehnal jsem si jin˝
d˘m, odstÏhoval se a potÈ jsem sv˘j ûivot zcela
odevzdal Kristuì.
P¯ÌsluönÌci muslimskÈ komunity v Jos, znepokojenÌ obr·cenÌm Kadriho ke k¯esùanstvÌ,
posÌlali do jeho obchodu pravidelnÏ muslimskÈho v˘dce ve snaze p¯esvÏdËit jej, aby se
z¯ekl k¯esùanstvÌ a vr·til se k isl·mu.
ÑP¯ed tÌmto incidentem byl v mÈm obchodÏ jeden z nich. MÏl n·mitky proti mÈ vÌ¯e
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a kladl mi r˘znÈ ot·zky,ì uvedl Kadri. Je
p¯esvÏdËen, ûe pr·vÏ jeho odmÌtav˝ postoj
k v˝zv·m k zap¯enÌ vÌry se stal p¯ÌËinou n·slednÈho ˙toku.
⁄toËnÌk Kadrimu zasadil osm bodn˝ch ran.
Rev. Kenneth Eze, pastor sboru éiv˝ pramen,
kter˝ Kadri navötÏvuje, ¯ekl agentu¯e Compass, ûe jeho p¯eûitÌ p¯edstavuje z·zrak.
Ñ⁄toËnÌk mu probodl b¯icho, ale dÌky P·nu
to p¯eûil,ì dodal Eze.
Kadri podstoupil operaci a v souËasnÈ dobÏ
se zotavuje v nemocnici. OperujÌcÌ lÈka¯ prohl·sil, ûe jej p¯ed jistou smrtÌ zachr·nilo jen
to, ûe v dobÏ p¯epadenÌ nic nejedl, a tak mÏl
st¯eva tÈmÏ¯ pr·zdn·.
PolicejnÌ n·ËelnÌk ve svazovÈm st·tÏ Plateau, Innocent Ilozuoke, ve zjevnÈ snaze
uklidnit n·boûenskÈ napÏtÌ ve mÏstÏ Jos,
ozn·mil ve st·tnÌm rozhlase a televizi, ûe policie ˙toËnÌka zatkla. Vyzval k zachov·nÌ klidu a slÌbil, ûe ˙toËnÌk pocÌtÌ hnÏv z·kona.
P¯i jinÈm incidentu se jist· muslimsk· ûena
kv˘li rozhodnutÌ pro konverzi ke k¯esùanstvÌ
p¯ed deseti lety (proti v˘li sv˝ch rodiË˘) musela zaËÌt skr˝vat. TvrdÌ, ûe si na ni jejÌ muslimsk˝ otec objednal n·jemnÈ vrahy.
Folashade Olalekanov· bÏhem rozhovoru
natoËenÈho v jihoz·padnÌm mÏstÏ Ibadan redaktorovi agentury Compass ¯ekla, ûe se ke
k¯esùanstvÌ obr·tila v severnÌ NigÈrii v roce
1993 a kr·tce potÈ informovala rodiËe, ûe touûÌ vzÌt si k¯esùanskÈho muûe.
Podle panÌ OlalekanovÈ se vöak jejÌ otec,
Alhaji Mohammed Suleiman Gusau, ÑvehementnÏ stavÏl proti jejÌmu obr·cenÌ ke k¯esùanstvÌ a pl·novanÈmu sÚatku s k¯esùanem.
Argumentoval tÌm, ûe je pro nÏj jako pro
muslimskÈho duchovnÌho nemyslitelnÈ, aby
ji umoûnil st·t se k¯esùankou.ì
ÑVyhnal mÏ z domu a prohl·sil, ûe jiû nejsem jeho dcerou. RovnÏû vyhroûoval mÈmu
budoucÌmu manûelovi a nalÈhal na nÏj, aby
si mÏ nebral.ì
V roce 1993 byla panÌ Olalekanov· s manûelem donucena zaËÌt se skr˝vat v jihoz·padnÌ
NigÈrii. ÑNed·vno mi otec poslal dopis, ve
kterÈm mÏ proklel a z¯ekl se mÏ. M·m velk˝

podobné té naší,“ uvedl Guvener
v rozhovoru pro agenturu Compass.
„Většina z nich nevlastní budovu jako
my, ale potýkají se se stejnými problémy s místními úřady.“
V zastaralých tureckých zákonech
není upravena problematika výstavby nových budov. Z tohoto důvodu
místní protestantská společenství
staví sborové budovy nejprve jako
soukromé obytné domy a poté žádají místní úřady, aby změnily jejich
status na objekty určené k bohoslužbám.
„Je zde patrný rozpor,“ uvedl Guvener, nebo podle tureckých sekulárních zákonů „máme právo se
stát křesany, ale nesmíme si postavit budovu určenou k bohoslužbám“.
Představitelé města i ministerstva
kultury schválili původní plány budovy v únoru 2001. Stavební výkresy jasně zobrazují kazatelnu, lavice, oddělené koupelny pro muže
a ženy a baptistérium na hlavním
podlaží, které mělo celé sloužit jako
svatostánek. Nicméně když byl
v listopadu 2001 téměř hotový exteriér budovy, Karaaslanův výbor nařídil zastavení prací a zapečetění
staveniště.
Uplynulo deset měsíců, než státní úředníci v červenci 2002 konečně
schválili upravené plánky a umožnili
dokončit vnitřek budovy, aby byla
připravena k používání.
Mezitím byl Guvener v květnu
2002 předvolán k soudu a obviněn
z nelegálních stavebních úprav
v třípodlažní budově registrované na
své jméno. Jako legální vlastník objektu pastor ve své obhajobě prohlásil, že účel budovy nikdy neskrýval. Letos v únoru soudce trestního
soudu rozhodl, že obvinění proti
Guvenerovi byla „nepodložená“
a případ zrušil.
Přestože se oficiálně jedná
o soukromou budovu, objekt od
6. dubna letošního roku otevřeně
sloužil jako centrum pro křesanské
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strach, protoûe mi vyhroûoval, ûe se postar·,
abychom s manûelem i s dÏtmi zem¯eli, pokud znovu nep¯ijmu isl·m.ì
Olalekanov· sdÏlila agentu¯e Compass, ûe
nahl·sila v˝hr˘ûky na policii.
ÑNem·m obavy z toho, ûe se mÏ otec z¯ekl,
neboù vÌm, ûe JeûÌö Kristus je se mnou,ì dodala Olalekanov·. ÑM·m obavy jen o svÈ dÏti
a o manûela.ì
ñ Compass Direct, 14. 11. 2003

bohoslužby a setkávání 50 členů
sboru.
Nedávno byl do čedičové fasády
umístěn nápis, který označuje budovu jako „Diyarbakirskou evangelikální církev“. Každý týden se zde
zastaví v průměru 200 návštěvníků,
aby se na novou sborovou budovu
podívali, pohovořili si s pastorem
nebo získali Nový zákon.
– Compass Direct, 20. 11. 2003

PÿÕLOHA

PokornÏ chodit se sv˝m Bohem
BIBLICK¡ ⁄VAHA

»lovÏËe, bylo ti ozn·meno, co je dobrÈ a co od tebe Hospodin û·d·: jen to, abys
zachov·val spravedlnost, miloval milosrdenstvÌ a pokornÏ chodil se sv˝m Bohem.
Miche·ö 6,8
JistÏ se mnou budete souhlasit, ûe lidskÈ postoje ñ m·m nynÌ na mysli p¯edevöÌm ty duchovnÌ ñ nejsou rozhodnÏ nemÏnnÈ, nebo jak by ¯ekli matematici,
nejsou veliËinou konstantnÌ, ale jsou naopak veliËinou promÏnnou, mÏnÌ se
v Ëase, mÏnÌ se, jak naöe lÈta p¯ib˝vajÌ. M˘ûe to samoz¯ejmÏ b˝t i vÏc velmi
pozitivnÌ, je-li to naplnÏnÌm onoho Pavlova v˝roku, ûe i kdyû n·ö vnÏjöÌ ËlovÏk
se ruöÌ, ten vnit¯nÌ se den ze dne obnovuje. Ano, jestliûe v tomto smyslu vnit¯nÏ
zrajeme a sÌlÌme, pak je vöechno v po¯·dku. Ale bohuûel vÌme, ûe onen vnit¯nÌ
ËlovÏk m˘ûe naopak takÈ duchovnÏ sl·bnout, upadat, skomÌrat nebo tÏûce
bloudit. A nenÌ straönÏjöÌho bloudÏnÌ, neû bloudÏnÌ n·boûenskÈ, kterÈ dok·ûe
ËlovÏka od Boha vzdalovat tÌm nejfat·lnÏjöÌm zp˘sobem. JeûÌö prohl·sil, ûe
SodomÏ a Gomo¯e bude na soudu sn·ze neû jeho Ñzboûn˝mì souËasnÌk˘m,
kte¯Ì ho vidÏli a slyöeli, a p¯esto nep¯ijali.
Co tedy udÏlat, aby p¯i n·s probÌhal ten prvnÏ jmenovan˝ proces? Ne, nenÌ
to nic nad naöe ch·panÌ, nic nad naöe obyËejnÈ lidskÈ moûnosti, ba je tomu
pr·vÏ naopak. U proroka Izaj·öe se setk·v·me s v˝rokem, na kter˝ se mohou
vysoce vzdÏlanÌ lidÈ dÌvat s jist˝m despektem: »teme tam, ûe po BoûÌ cestÏ, jak
bychom v novoz·konnÌ terminologii ¯ekli na cestÏ vÌry Ñani ten nejhloupÏjöÌ
nezbloudÌì. Kdyû slyöÌme tato slova, snad se domnÌv·me, ûe je to zaslÌbenÌ
p¯edevöÌm pro lidi nevzdÏlanÈ Ëi zpozdilÈ, kte¯Ì t¯eba sotva dokonËili z·kladnÌ
ökolu. NenÌ to tak docela pravda. Existuje i jin· hloupost ñ duchovnÌ. Jako lidÈ
m·me vûdy sklony k urËitÈmu domnÏnÌ, ûe n·s k Bohu p¯ibliûuje nÏco tÏlesnÈho: n·ö p˘vod, t¯eba evangelick˝ nebo ûidovsk˝ (ten druh˝ je dnes obzvl·öù
v kurzu), naöe vzdÏl·nÌ, filozofickÈ, teologickÈ nebo prostÏ jen biblickÈ, nebo
naöe sËetlost, r˘znÈ tÏlesnÈ dary nebo p¯irozenÈ vlastnosti, a o tom vöem se
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domnÌv·me ñ aù jiû vÏdomÏ Ëi podvÏdomÏ ñ ûe n·s to Bohu nÏjak doporuËuje,
ûe n·m to zajiöùuje oproti ostatnÌm nÏjak˝ n·skok, neboli ûe jsme na tÈ BoûÌ
cestÏ tÏmi chyt¯ejöÌmi. Je to hlubok˝ omyl a ona duchovnÌ hloupost m˘ûe b˝t
p¯ÌËinou straölivÈho bloudÏnÌ. A nezapomeÚme, ûe vedle naöeho osobnÌho bloudÏnÌ je zde jeötÏ bloudÏnÌ kolektivnÌ, bloudÏnÌ n·rodnÌ, bloudÏnÌ cÌrkve, bloudÏnÌ denominaËnÌ, bloudÏnÌ i tÏch jinak velmi p¯Ìkladn˝ch duchovnÌch hnutÌ.
V tÈto souvislosti mi dovolte uvÈst dva p¯Ìklady.
Jednou z hlavnÌch vÏcÌ, kter· se dnes vyt˝k· st¯edovÏkÈ cÌrkvi, jsou tzv.
k¯ÌûovÈ v˝pravy. StÏûÌ v naöÌ dobÏ pochopÌme, jak mohla cÌrkev ve st¯edovÏku
tak bloudit. Moûn· si podvÏdomÏ myslÌme, ûe to byla jen jak·si politick· hra,
do kterÈ byla cÌrkev vmanipulov·na. Nebylo tomu vûdy tak. I kdyû tehdy existovaly k prvnÌm kruci·t·m jistÏ rovnÏû d˘vody politickÈ Ëi obchodnÌ, tÌm hlavnÌm byla jeöitnost st¯edovÏkÈ, po svÏtovl·dÏ touûÌcÌ cÌrkve, kter· nesnesla pomyölenÌ, ûe by JeruzalÈm mÏl b˝t v rukou pohan˘. CÌrkev nab˝vala v tehdejöÌ
civilizovanÈ EvropÏ st·le vÏtöÌ moci, a proto si nÏco takovÈho nechtÏla rozhodnÏ nechat lÌbit. A tak se tato arogance pat¯iËnÏ Ñzduchovnilaì, p¯evlÈkla do
andÏlskÈho roucha, kterÈ svedlo mnoho up¯Ìmn˝ch vÏ¯ÌcÌch. Tyto prvnÌ k¯ÌûovÈ v˝pravy, jak si pamatujeme z dÏjepisu, konËily vÏtöinou katastrof·lnÏ. Tak
tomu bylo hned u tÈ prvnÌ, jejÌmû hlavnÌm verbÌ¯em byl charismatick˝ kazatel
naz˝van˝ Petr PoustevnÌk. K tomuto pochybnÈmu podniku zÌsk·val ty nejprostöÌ lidi po celÈ tehdejöÌ EvropÏ, kter˝m ohnivÏ p¯edkl·dal svÈ zboûnÈ d˘vody. SkuteËnÏ zÌskal ohromnou arm·du dobrovolnÌk˘. V˝prava byla na hlavu
poraûena a drtiv· vÏtöina ˙ËastnÌk˘ tÈto v˝pravy p¯iöla o ûivot. JeötÏ h˘¯e
skonËila pozdÏji tzv. k¯Ìûov· v˝prava dÏtÌ, poch·zejÌcÌch p¯edevöÌm ze ölechtickÈho stavu. IdeologovÈ tÈto v˝pravy rodiË˘m namluvili, ûe pr·vÏ dÏti svou
nevinnostÌ mohou svatÈ mÏsto osvobodit. A tak t·hla proti Turk˘m arm·da
dÏtÌ, vËetnÏ dÌvek, za kterÈ mÏl ˙dajnÏ bojovat Hospodin. NÏkte¯Ì p¯iöli o ûivot,
ale vÏtöina z nich byla prod·na do otroctvÌ a dÌvky skonËily v tureck˝ch harÈmech. P¯i jinÈ v˝pravÏ zase pom·hal p¯i verbov·nÌ dobrovolnÌk˘ sv˝mi plamenn˝mi k·z·nÌmi i jinak velmi zboûn˝ sv. Bernard z Clairvaux. Tento cisterci·ck˝ mnich proslul sv˝m vynikajÌcÌm teologick˝m vzdÏl·nÌm a velmi se nap¯.
zasadil o zachov·nÌ uËenÌ o svatÈ Trojici.
Jak je tedy moûnÈ, ûe se tehdejöÌ velcÌ k¯esùanötÌ duchovÈ svÈ doby ne¯Ìdili
onÌm nadmÌru prost˝m a srozumiteln˝m JeûÌöov˝m v˝rokem Ñkdo meËem zach·zÌ, meËem takÈ sch·zÌ?ì Museli jej p¯ece zn·t. Coû nevÏdÏli, ûe prvnÌ k¯esùanÈ nebojovali meËem a ûe JeûÌöovi v˘bec nevadilo, ûe je JeruzalÈm v moci
ÿÌman˘, zkr·tka protoûe jeho kr·lovstvÌ nenÌ z tohoto svÏta? Tak velikÈ vzdÏl·nÌ a duchovnÌ zasvÏcenÌ a tak velikÈ selh·nÌ v tÈ nejz·kladnÏjöÌ a nejelement·rnÏjöÌ vÏci. ProË? Jak jsem jiû uvedl, byla to svÏtovl·dy chtiv· p˝cha
tehdejöÌ cÌrkve, kter· byla z¯ejmÏ jednÌm z hlavnÌch motiv˘ tohoto poËÌn·nÌ
a kter· tak hroznÏ zatemnila mysl lidÌ. Je paradoxnÌ, ûe s·m sv. Bernard
z Clairvaux napsal o poko¯e a p˝öe cel˝ spis (O stupnÌch pokory a p˝chy).
»lovÏk totiû m˘ûe vynikat svou osobnÌ pokorou, a p¯esto b˝t aû po uöi zachv·cen p˝chou kolektivnÌ, p˝chou svÈ doby nebo p˝chou n·rodnÌ, jak je tomu
v p¯ÌkladÏ n·sledujÌcÌm.
Tento druh˝, podobnÏ velmi zn·m˝ p¯Ìklad jinÈho druhu kolektivnÌ p˝chy
je z pr·vÏ uplynulÈho stoletÌ. V NÏmecku se po n·stupu faöismu drtiv· vÏtöina
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tehdejöÌ evangelickÈ cÌrkve p¯iklonila na Hitlerovu stranu. Byli mezi nimi
i slovutnÌ profeso¯i teologick˝ch fakult. Zn·m˝ nÏmeck˝ far·¯ Wilhelm Busch
vzpomÌn· na jednoho ze sv˝ch d¯ÌvÏjöÌch profesor˘ teologie, kterÈho si velice
v·ûil a kter˝ se stal pozdÏji p¯esvÏdËen˝m nacistou. Busch pÌöe, ûe nikdy nedok·zal pochopit, jak k tomu mohlo u takovÈho ËlovÏka dojÌt. A zase zde vyvst·v· ta nejprostöÌ ot·zka. Jak je moûnÈ, ûe tito k¯esùanÈ tak jasn˝ blud hned od
zaË·tku neprohlÈdli? ée byli, ¯eËeno v naöem kontextu, tak duchovnÏ hloupÌ?
Coû neznali biblick· mÌsta o tom, ûe p˝cha p¯edch·zÌ p·d, nebo ûe kdo se
povyöuje bude ponÌûen, apod.? Bezpochyby je znali. Jak je ale moûnÈ, ûe selhali v tak element·rnÌ a z·kladnÌ vÏci a uvÏ¯ili blud˘m o nad¯azenosti ·rijskÈ
rasy a uËenÌ o nÏmeckÈm nadËlovÏku? OdpovÏÔ je zase jednoduch·. Byla to
p˝cha ñ tentokr·t na vlastnÌ n·rod, na jeho kulturnÌ vyspÏlost, na jeho ˙dajnou historickou ˙lohu, kter· je, ¯eËeno slovy apoötola Pavla, p¯ÌjemnÏ öimrala
v uöÌch. A pak je samoz¯ejmÏ lepöÌ jÌt s dobou neû proti nÌ a nÏjak si to teologicky zd˘vodnit, obraznÏ ¯eËeno oblÈci tÏmto d˘vod˘m nÏjakÈ andÏlskÈ roucho.
Mohli bychom uv·dÏt dalöÌ p¯Ìklady, t¯eba jak tomu bylo s cÌrkvÌ za komunismu, nebo jak je tomu s cÌrkvÌ ûijÌcÌ v materi·lnÌm blahobytu. Mohli bychom
i uvaûovat i nad dalöÌmi souËasn˝mi jevy, ale zahleÔme se jiû jin˝m, pot¯ebnÏjöÌm smÏrem.
Jak je to s n·mi? Neö·lÌ takÈ n·s naöe doba? Nenechali jsme se nÏËÌm, snad
mÈnÏ fat·lnÌm, nebo zatÌm jeötÏ ne tak fat·lnÌm, nachytat? SvÈ bloudÏnÌ m·
jistÏ i naöe doba, moûn· jeötÏ rafinovanÏjöÌ a plÌûivÏjöÌ. Ono je snadnÈ vidÏt
a rozöifrovat bloudÏnÌ minul˝ch generacÌ, jako je snazöÌ vidÏt h¯Ìchy druh˝ch
neû vlastnÌ. A zde se nabÌzÌ prvnÌ krok, jak se od tÏchto chyb pouËit: nedistancujme se od nich, ale naopak, vzt·hnÏme je na sebe. DÌvejme se na toto
bloudÏnÌ obecnÏ jako na bloudÏnÌ lidskÈ p¯irozenosti ñ a tedy i tÈ naöÌ ñ v tehdejöÌch podmÌnk·ch. TehdejöÌ vÏ¯ÌcÌ byli jen jak˝misi jejÌmi reprezentanty. My
reprezentujeme tutÈû lidskou p¯irozenost v jinÈ dobÏ. Tak jako jsme vöichni
zh¯eöili v Adamovi, tak jsme vöichni zh¯eöili i v h¯ÌöÌch st¯edovÏkÈ cÌrkve a ta
st¯edovÏk· zase v jistÈm smyslu h¯eöÌ v h¯ÌöÌch tÈ novovÏkÈ. Jsme p¯ece podd·ni t˝mû bÌd·m, jak pravÌ apoötol Pavel. Jsou to jen novÈ a novÈ projevy lidskÈ
poruöenosti a nedostateËnosti, jejÌmû jedin˝m ¯eöenÌm je BoûÌ milost v Kristu
JeûÌöi, naöem P·nu.
LidÈ Bible kolektivnÌ vinu na rozdÌl od svÏtskÈho pr·vnÌho ¯·du uzn·vali,
vyzn·vali a prosili za jejÌ odpuötÏnÌ. Vöichni velcÌ staroz·konnÌ p¯Ìmluvci ñ aù
jiû MojûÌö, Jeremi·ö, Nehemj·ö nebo Daniel vyzn·vali d¯ÌvÏjöÌ viny BoûÌho lidu,
viny p¯edchozÌch generacÌ a vztahovali je na sebe. Pr·vÏ proto JeûÌö tak ost¯e
odmÌtl tvrzenÌ farize˘, kte¯Ì se povaûovali za lepöÌ neû byli jejich otcovÈ se
sebejist˝m prohl·öenÌm, ûe by oni proroky ñ kdyby ûili v jejich dobÏ ñ rozhodnÏ nezabili, neboli ûe se jich vina p¯edk˘ vlastnÏ v˘bec net˝k·. Ale pr·vÏ
proto byli naprosto stejnÌ jako jejich otcovÈ a jejich vinu nakonec dovröili
vraûdou Mesi·öe. P¯ihlasme se k h¯Ìch˘m d¯ÌvÏjöÌch k¯esùan˘. Vyznejme, ûe
jsme stejnÏ n·chylnÌ k bloudÏnÌ jako byli oni. Nebo se snad jako farizeovÈ
podobnÏ sebejistÏ domnÌv·me, ûe se n·s d¯ÌvÏjöÌ bloudÏnÌ BoûÌho lidu vlastnÏ
v˘bec net˝k·, ûe kdybychom my tehdy a tam ûili, byli bychom urËitÏ na tÈ
spr·vnÈ stranÏ? NemyslÌm nynÌ ñ jak jsme tomu dnes obËas svÏdky ñ ûe by se
zrovna n·m mÏl nÏjak˝ katolÌk omlouvat t¯eba za BÌlou horu a my zase jemu za
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husitskÈ drancov·nÌ kl·öter˘. To je opravdu p¯Ìliö teatr·lnÌ a ponÏkud grotesknÌ. Ne, jde urËitÏ o nÏco jinÈho. Jde mnohem spÌöe o n·ö vnit¯nÌ postoj.
Dost·v·me se tedy nynÌ k naöemu hlavnÌmu textu.
Prorok Miche·ö velmi odv·ûnÏ na svou dobu ponÏkud p¯ehlÌûÌ MojûÌö˘v
z·kon, kter˝ éidÈ dodnes pokl·dajÌ za nejd˘leûitÏjöÌ Ë·st sv˝ch PÌsem a BoûÌ
na¯ÌzenÌ kondenzuje, podobnÏ jako pozdÏji P·n JeûÌö, do velmi lapid·rnÌho
vyj·d¯enÌ: Ñ»lovÏËe, bylo ti ozn·meno, co je dobrÈ a co od tebe Hospodin
û·d·: jen to, abys zachov·val spravedlnost, miloval milosrdenstvÌ a pokornÏ
chodil se sv˝m Bohemì (Mi 6,8). VöimnÏme si v dneönÌm naöem kontextu pr·vÏ
poslednÌho prorokova p¯ik·z·nÌ: m·me pokornÏ chodit se sv˝m Bohem. Jak
tomu v praxi rozumÏt?
Kdyû B˘h k ËlovÏku promlouv·, zaËÌn· vûdy v˝zvou k pok·nÌ. Jan K¯titel,
i s·m JeûÌö zaËÌnali sv· poselstvÌ slovy ËiÚte pok·nÌ. Pok·nÌ, jak jistÏ vÌme,
znamen· v p˘vodnÌm ¯eckÈm v˝znamu tohoto slova ÑzmÏnu sm˝ölenÌì. My si
dnes Ëasto podvÏdomÏ myslÌme, ûe slovo pok·nÌ je vyhrazeno p¯edevöÌm svÏtu,
lidem nevÏ¯ÌcÌm, pop¯. nÏkomu, kdo nÏjak˝m v·ûn˝m zp˘sobem zh¯eöil a pot¯ebuje obnovit sv˘j vztah k Bohu. M·me rovnÏû zafixov·no, ûe slovo pok·nÌ
sebou vûdy nese jakousi vnÏjöÌ dramatiËnost. ObojÌ je vöak v jistÈm smyslu
omyl. Soud se zaËÌn· vûdy od BoûÌho domu. Na pohany doölo aû pozdÏji. Janova a JeûÌöova v˝zva k pok·nÌ byla adresov·na vöemu tehdejöÌmu BoûÌmu lidu,
a je vlastnÏ jak˝msi privilegiem cÌrkve. Zahrnovala jak n·boûenskÈ odrodilce ñ publik·ny a nevÏstky ñ tak n·boûenskÈ horlivce ñ farizeje a z·konÌky.
Pr·vÏ tito druzÌ se o sobÏ domnÌvali, ûe zmÏnit sm˝ölenÌ nepot¯ebujÌ a tak se
stali nakonec nep¯·teli evangelia. JeûÌö prohl·sil, ûe v nebi je vÏtöÌ radost nad
jednÌm h¯ÌönÌkem ËinÌcÌm pok·nÌ neû nad devades·ti devÌti spravedliv˝mi, kte¯Ì pok·nÌ nepot¯ebujÌ. Znamen· to snad, ûe kdyû jsme byli ospravedlnÏni JeûÌöovou obÏtÌ, ûe jiû z n·s B˘h a andÏlÈ nemajÌ radost? Nikoli. NezapomeÚme, ûe
jsme na tÈto zemi vûdy pouze ospravedlnÏn˝mi h¯ÌönÌky a dejme proto velmi
dobr˝ pozor, abychom se v bÏhu Ëasu nestali tÏmi Ñspravedliv˝miì, kte¯Ì jiû
vÌce pok·nÌ nepot¯ebujÌ, kte¯Ì jiû nepot¯ebujÌ mÏnit svÈ sm˝ölenÌ neboù majÌ
p¯ece to nejspr·vnÏjöÌ uËenÌ, jsou v tÈ nejlepöÌ cÌrkvi, a abychom se tak i my
nakonec nestali JeûÌöov˝mi nep¯·teli. ÿekli jsme, ûe pok·nÌ doslovnÏ znamen·
ÑzmÏnu sm˝ölenÌì. Ale o Ëem m·me zmÏnit svÈ sm˝ölenÌ? OdpovÏÔ je zcela
jasn·: na prvnÌm mÌstÏ o sobÏ samÈm a o ËlovÏku v˘bec. Pot¯ebujeme den za
dnem mÏnit svÈ sm˝ölenÌ sami o sobÏ. Jen pak bude ten vnit¯nÌ n·ö ËlovÏk
skuteËnÏ sÌlit a zr·t. Bude-li se ruöit nejen ten n·ö ËlovÏk tÏlesn˝, totiû co do
vzhledu a fyzick˝ch sil, ale bude-li se ruöit i naöe p¯irozenÈ tÏlesnÈ sebevÏdomÌ,
naöe lidsk· p˝cha, naöe chlouba na cokoli jinÈho neû je Krist˘v k¯Ìû. Jen kaûdodennÌ pohotovostÌ k takovÈ zmÏnÏ sm˝ölenÌ snad m˘ûeme z BoûÌ milosti ujÌt
bloudÏnÌ, jak osobnÌmu tak kolektivnÌmu. Z·mÏrnÏ ¯Ìk·m snad. Apoötol Jakub prohlaöuje, ûe v mnohÈm vöichni kles·me. Bylo by smÏönÈ myslet si, ûe se
n·s to net˝k·. Kdo stojÌö, hleÔ, abys nepadl, ¯Ìk· apoötol Pavel. Pr·vÏ tehdy,
kdyû se k¯esùan Ëi celÈ spoleËenstvÌ domnÌv·, ûe jde pevn˝m a jist˝m krokem,
zaËÌn· nejvÌce bloudit a b˝t blÌzko p·du.
Brat¯i a sestry. NemÏjme o sobÏ velkÈ mÌnÏnÌ. NedomnÌvejme se bl·hovÏ, ûe
se n·m snad bloudÏnÌ vyh˝b·. Nemysleme si o sobÏ, ûe jsme na BoûÌ cestÏ tÏmi
Ñchyt¯ejöÌmiì, tÏmi, kte¯Ì jsou Bohu doporuËov·ni nÏËÌm ze svÈho tÏlesnÈho
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zaloûenÌ. ChoÔme pokornÏ se sv˝m Bohem. BuÔme na BoûÌ cestÏ radÏji tÏmi
nejhloupÏjöÌmi, ale p¯ece jen st·le jeötÏ na nÌ nebo snad pr·vÏ proto na nÌ.
Vûdyù B˘h skryl evangelium p¯ed moudr˝mi a opatrn˝mi a zjevil je maliËk˝m,
tÏm na tomto svÏtÏ ÑnejhloupÏjöÌmì. BuÔme jako ûalmista, kter˝ zvolal k Hospodinu: BloudÌm jako ztracen· ovce. Hledej svÈho sluûebnÌka (éalm 119,176).
Jen BoûÌ mocÌ jsme chr·nÏni a zachov·ni na cestÏ vÌry. BuÔme tedy tÏmi bezejmenn˝mi maliËk˝mi, kter˝m B˘h zjevuje sv· nebesk· tajemstvÌ.
(-sf-)

Kde je smrti tvÈ vÌtÏzstvÌ?
Ti, kte¯Ì p¯ijÌmajÌ n·zory materialistickÈ filosofie na ûivot, vÏ¯Ì, ûe v okamûiku smrti ËlovÏk jako jedinec p¯est·v· existovat. Toto vöak odporuje z·konu o zachov·nÌ energie, kter˝ je jednÌm z klÌËov˝ch princip˘ vÏdy. Tato energie, kter· je kondenzovan· v atomech a molekul·ch, ze kter˝ch se skl·d· mÈ
tÏlo, p¯i smrti nemizÌ. Kdyû lidskÈ tÏlo zaËÌn· podlÈhat rozkladu, mÏnÌ tyto
atomy pouze formu sv˝ch vz·jemn˝ch kombinacÌ. Fyzik·lnÏ chemick· energie, kterou m·m, nemizÌ. Z˘st·v· Ë·stÌ celkovÈ energie vesmÌru. Je to jako
kdyû vychladnou kamna ñ jejich d¯ÌvÏjöÌ teplo p¯eölo do okolÌ, do mÌstnosti,
kterou vyt·pÏla. StejnÏ tak se i mÈ tÏlo st·v· chladnou mrtvolou.
J· m·m ale rovnÏû duchovnÌ energii; sÌlu v˘le; city; vÏdomÌ. Je mi zn·mo, ûe
û·dn· energie v naöem vesmÌru nezanik·. NenÌ sebemenöÌho d˘kazu o tom, ûe
by duchovnÌ energie mÏla b˝t v tomto smyslu v˝jimkou. Smrt ji m˘ûe pouze
transformovat do novÈ dimenze, ale nem˘ûe ji zniËit.
Proslul˝ fyzik Maxwell napsal, ûe ÑvÏdeck˝ pokrokÖ ukl·d· s·m o sobÏ
povinnost z·sadnÌm zp˘sobem rozliöovat mezi viditelnou str·nkou lidskÈ bytosti, kter· oËividnÏ hyne a tou, kter· vytv·¯Ì naöe Çj·ë a bere na sebe podobu
lidskÈ osobnosti a svou p¯irozenostÌ i posl·nÌm leûÌ za hranicemi sfÈry vÏdy.ì
SkuteËnost, ûe nedok·ûeme pochopit, jak by vÏdomÌ mohlo existovat, kdyû
smrt rozetne jeho spojenÌ s mozkem ñ neboù v n·s, pokud jsme naûivu, jsou
mysl a mozek spojeny ñ nedokazuje, ûe po smrti lidskÈ vÏdomÌ mizÌ.
NÏmeck˝ spisovatel Goethe napsal: ÑMÈ p¯esvÏdËenÌ, ûe budu ûÌt vÏËnÏ, vyvÏr· z p¯edstavy o aktivitÏ. Pokud budu aktivnÏ Ëinn˝ aû do konce, pak p¯irozenÏ, je-li oËividnÈ, ûe mÈ tÏlo jiû nedok·ûe unÈst b¯emeno ducha, bude mÌt
povinnost zaopat¯it mÏ nÏjakou jinou formou existence.ì
PokraËujte horlivÏ ve svÈm dobrÈm dÌle bez strachu ze smrti. B˘h, kter˝
v·m dal tÏlo pro vaöi nynÏjöÌ pr·ci, d· v·m, pokud je mu vaöe pr·ce mil·, ve
chvÌli smrti tÏlo jinÈ, novÈ.
Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching toward the Heights.
Můžete nám psát na naši e-mailovou adresu:
ppc-sf@cmail.cz
Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách:
www.persecution.com
www.persecution.org
Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese:
mucednici.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.

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
konstantní symbol: 379

NÏmecko
NĚMECKÝ ČASOPIS OBVINIL
K Ř E S ŤA N Y Z E S E K TÁ Ř S T V Í –
E VA N G E L I K Á L O V É T O P O VA Ž U J Í
ZA ABSURDNÍ
Nejvýznamnější německý zpravodajský časopis
Der Spiegel vycházející v Hamburku popsal evangelikální misionáře jako „sektáře“ s „ultrakonzervativním pohledem na lidstvo“, jejichž činnost byla spojena s destrukcí domorodé kultury
a potupením ostatních náboženství.
Hlavní evangelikální představitelé označují tento článek za absurdní. Předseda Asociace evangelikálních misií (AEM) Fritz Schuler časopis
Der Spiegel obvinil ze žurnalistické zanedbanosti. Ani jeden z 2 800 misionářů, které AEM
vyslala do celkem 82 zemí, není členem nějaké
sekty, uvedl Schuler.
„Takřka každý z nich úzce spolupracuje s domorodými církvemi,“ uvedl Schuler pro evangelikální agenturu idea. AEM představuje zhruba 80 % všech německých zahraničních misionářů.
Schuler rovněž odmítl informaci, že misionáři
ničí domorodou kulturu. „My kulturu neničíme,
ale snažíme se naopak kultury obnovovat. Avšak
každá kultura, a to platí i o kultuře německé,
obsahuje negativní prvky, které není třeba za
každou cenu chránit.“
Schuler však německým evangelikálům poradil, aby si povšimli společenských ukazatelů.
V okolí každého zahraničního misionáře kvete
vzdělanost, zdraví i ekonomický rozvoj více než
v okolí církví doma v Německu.
Hartmunt Steeb, Generální tajemník německých evangelikálů, článek v Der Spiegel kritizuje rovněž. Podivuje se, proč časopis označuje
předpověï Kristova návratu za jakousi evangelikální specialitu, když je toto očekávání součástí
apoštolského vyznání.
Steeb prohlašuje: „Počkáme a přesvědčíme
se, kdo bude realističtější, zda ti, kteří Krista
očekávají, anebo ti, kteří jeho návrat považují za
pouhou fantazii. Je nám však líto, že Der Spiegel o tom nebude mít již příležitost referovat.“
– idea, Německo, 7. ledna 2004

