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ArmÈnie p¯ijala k¯esùanstvÌ na zaË·tku 4. stoletÌ.
Tato pouöùnat· a horsk· zemÏ byla vklÌnÏna mezi
Rusko, Turecko a PerskÈ ¯Ìöe a byla Ëasto n·raznÌkov˝m ˙zemÌm pro jinÈ znesv·¯enÈ zemÏ.
V 19. stoletÌ p¯inesli do ArmÈnie evangelik·lnÌ
mision·¯i evangelium majÌcÌ novou Ëerstvou duchovnÌ sÌlu. Vyvolalo silnÈ evangelik·lnÌ probuzenÌ v zatuchlÈ starÈ armÈnskÈ cÌrkvi. Patriarcha se
zdÏsil a zak·zal Bible a knihy dovezenÈ mision·¯i.
NÏkolik evangelik·lnÌch armÈnsk˝ch p¯edstavitel˘ bylo uvÏznÏno.
V tÈ dobÏ spadala vÏtöina ArmÈnie pod tureckou muslimskou vl·du. Turci armÈnskÈ cÌrkevnÌ
hierarchii ned˘vÏ¯ovali a sympatizovali s evangelik·ly, aËkoli konverze muslima ke k¯esùanstvÌ
byla trest·na okamûitou smrtÌ. Toto bylo bezprost¯ednÏ uz·konÏno v roce 1856. P¯esto mnoûstvÌ
muslim˘ p¯ijalo k¯esùanstvÌ. Opozice ale na sebe
nedala dlouho Ëekat. V roce 1864 zaËala tureck·
vl·da s raziÌ na muslimskÈ konvertity ke k¯esùanstvÌ a ¯adu jich uvrhla do vÏzenÌ.
TureckÈ obavy z armÈnskÈho povst·nÌ sÌlily.
V letech 1895ñ96 zabila tureck· vl·dnÌ vojska na
sto tisÌc armÈnsk˝ch civilist˘. A v roce 1915, pod
pl·ötÌkem 1. svÏtovÈ v·lky obvinili Turci ArmÈny,
ûe pom·hajÌ rusk˝m n·jezdnÌk˘m a jako odvetu
rozpoutali proti nim jednu z nejhoröÌch genocid
v historii.
Na zaË·tku roku 1915 zaËali Turci pobÌjet vöechny ArmÈny, kterÈ p¯istihli na hranicÌch obou zemÌ.
Pr·vnÌci, dokto¯i, duchovnÌ a dalöÌ intelektu·lovÈ
byli zadrûeni a obvinÏni z podvratnÈ Ëinnosti. ZatËenÌ ArmÈni byli muËeni tak, ûe jim dali hlavu do
pokračování na str. 1
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Pamatujte na vÏznÏ,
jako byste byli
uvÏznÏni s nimi;
pamatujte na ty,
kdo trpÌ, vûdyù i v·s
m˘ûe potkat utrpenÌ.
éIDŸM 13,3
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Příběh o obrácení muslimského mullaha.
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Inspirující čtení na téma křesanské víry a svědectví. 12×18 cm, 176 stran, cena 89 Kč.
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Sbírka kázání českého malíře, básníka a
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autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesanstva i společnosti.
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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.
• Richard Wurmbrand –V Božím podzemí
Autobiografické vyprávění faráře Richarda
Wurmbranda o svých životních zkušenostech , kterým dominuje čtrnáctileté vězení
v komunistických žalářích. A5, 220 stran,
cena 97 Kč
• Darlene Deiblerová-Roseová –
Ve stínu vycházejícího slunce
Podivuhodný příběh americké misionářky
v japonském zajetí za druhé světové války.
Vázaná s přebalem, 12×19 cm, 288 str.,
cena 238 Kč

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

svÏr·ku a pak ho utahovali, dokud obÏù nevydechla naposled.
24. duben byl urËen za den, kdy
mÏl b˝t pobit zbytek ArmÈn˘. TisÌce dÏtÌ bylo zaûiva poh¯beno.
Mnoho ArmÈn˘ bylo ukamenov·no nebo rozsek·no na kusy. éeny
a dÌvky byly p¯ed smrtÌ zn·silnÏny. NÏkter˝m obÏtem vyp·lili na
krk a z·da do Ëervena rozp·len˝m
k¯Ìûem znamenÌ. Evangelik·lovÈ
umÌrali po boku Ëlen˘ tradiËnÌ
cÌrkve.
Onoho 24. dubna 1915 bylo zavraûdÏno na 600 000 ArmÈn˘ a
toto datum bylo potomky tÏch,
kte¯Ì genocidu p¯eûili vyhl·öeno za
PamÏtnÌ den. Kdyû tureËtÌ voj·ci
vidÏli, ûe se jim nepoda¯Ì povraûdit vöechny ArmÈnce v jedinÈm
dni, snaûili se zbylÈ obyvatelstvo
vytlaËit do pouötÏ. Ti, kte¯Ì nemohli d·l, byli na mÌstÏ zabiti. Jen
tÏm nejsilnÏjöÌm se poda¯ilo utÈci
na ruskÈ ˙zemÌ, kde nalezli ˙toËiötÏ v uteËeneck˝ch t·borech z¯Ìzen˝ch AmeriËany.
Jednou z tÏch, kter˝m se poda¯ilo utÈci bylo i osmn·ctiletÈ dÏvËe. ÑCÌtÌö nÏkde bolest,ì ptala se
jÌ po p¯Ìchodu zdravotnÌ sestra.
ÑNe,ì odpovÏdÏl dÌvka, Ñale
nauËila jsem se co znamen· slovo
k¯Ìû.ì Pak dÌvka oöet¯ovatelce
uk·zala svÈ rameno, do kterÈho
bylo hluboce vyp·leno znamenÌ
k¯Ìûe.
ÑZajali mÏ spolu s ostatnÌmi
v naöÌ vesnici. Turci se mÏ zeptali:
ªMohamed nebo Kristus?´ OdpovÏdÏla jsem: ªKristus, vûdy Kristus.´ Po sedm dnÌ mi kladli tutÈû
ot·zku a j· jsem jim kaûd˝ den odpovÏdÏla: ªKristus.´ Pak vyp·lili
do ramene to znamenÌ k¯Ìûe. SedmÈho dne mi ¯ekli: ªKdyû zÌtra
¯ekneö Mohamed, budeö ûÌt, pokud ne, zem¯eö´. Pak jsem uslyöela, ûe jsou blÌzko AmeriËanÈ, a ûe

NA KRAJNÕ HÿÕCH ODPOVÃDÃT
KRAJNÕ L¡SKOU

ÑTak jen dovröujÌ
mÌru sv˝ch h¯Ìch˘.ì
(1. TESALONICK›M
2,16)

Naöi milovanÌ!
Jsme svou p¯irozenostÌ h¯ÌönÌky, podobnÏ
jako jsme bÌlÌ nebo ËernÌ, muûskÈho nebo
ûenskÈho pohlavÌ. Dokonce i ti nejvÏtöÌ svÏtci se musÌ snaûit h¯Ìchu vyh˝bat. Jako k¯esùanÈ usilujme, aby se poËet naöich h¯Ìch˘
st·le umenöoval.
Existuje vöak druh lidÌ, kter˝m by promarnÏnÌ t¯ebas jedinÈ p¯Ìleûitosti ke sp·ch·nÌ
h¯Ìchu, p˘sobilo muka.
V Rusku komunistÈ povraûdili Ëleny kr·lovskÈ rodiny, ölechtice, kapitalisty, intelektu·ly, statk·¯e a vöechny svÈ odp˘rce. Vraûdili i svÈ vlastnÌ soudruhy, dokonce v˘dce
revoluce a ke konci i nejvyööÌ velitele tajnÈ
policie (tzv. »eky, pozdÏjöÌ KGB), organizace
kter· toto vraûdÏnÌ sama organizovala.
Jagoda, Jeûov a Berija, tito nejvyööÌ masovÌ vrazi a dalöÌch 10 000 Ëekist˘ bylo zavraûdÏno na p¯Ìm˝ Stalin˘v rozkaz.
V nÏkter˝ch zemÌch, kde byl komunismus
svrûen se v podobnÈm stylu pokraËovalo i po
p¯evratu. V SovÏtskÈm svazu uvÏznili nÏkterÈ velitele KGB, kte¯Ì svÈ funkce vykon·vali
za Jelcina a GorbaËova. V Rumunsku zavraûdili Ceausesca a jeho ûenu na rozkaz druh˝ch
1

komunist˘, kte¯Ì se od b˝valÈho dikt·tora liöÌ
jen v tom, ûe jsou k Z·padu licomÏrnÏjöÌ
a vzbuzujÌ tak jeho poöetilÈ nadÏje. Tito komunistÈ rovnÏû uvÏznili dikt·torovy dÏti
i vöechny jeho p¯ÌbuznÈ. B˝t Ëlenem Ceausescovy rodiny se stalo zloËinem.
KomunistÈ vl·dnou d·le takÈ v Alb·nii, ale
poslali za m¯Ìûe vdovu po zem¯elÈm dikt·torovi Enveru Hodûovi, kter˝ je kdysi p¯ivedl
k moci. PodobnÏ se tak stalo rovnÏû v Bulharsku.
PolicistÈ rumunskÈ tajnÈ policie, kte¯Ì zat˝kali a muËili k¯esùany (vËetnÏ mnÏ) byli sv˝mi vlastnÌmi soudruhy odsouzeni nynÌ aû na
dvacet let. CÌtÌm v˘Ëi nim zvl·ötnÌ duchovnÌ
odpovÏdnost.

se nÏkter˝m z naöich k nim poda¯ilo uprchnout. A tak jsem utekla
rovnÏû. NynÌ vÌm, co znamen·
k¯Ìû.ì
29. listopadu 1920 byla ArmÈnie p¯ipojena k SovÏtskÈmu svazu.
Protoûe bylo armÈnskÈ k¯esùanstvÌ
povolnÈ a uzn·valo sovÏtskou vl·du, zakouöeli k¯esùanÈ jen malÈ
pron·sledov·nÌ. VÏtöina ArmÈn˘
se rovnÏû cÌtila bezpeËnÏji pod
nadvl·dou SSSR neû Turecka.
Po rozpadu sovÏtskÈho impÈria
se ArmÈnie stala nez·visl˝m st·tem. DesetiletÌ ateistickÈ vl·dy zanechala jako dÏdictvÌ vöeobecnou
lhostejnost k Bibli. VÏtöina obyvatelstva jsou k¯esùanÈ jen podle
jmÈna.
ñ Podle knihy By Their Blood od
James and Marti Hefley (Grand
Rapids, 1996)
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MŸéETE S N¡MI V T…TO Z¡LEéITOSTI
SOUHLASIT?

Kaûd˝ expert na r˘st financÌ by n·m radil,
aby n·sledujÌcÌ ¯·dky nebyly publikov·ny
neboù Ëten·¯i p¯estanou p¯ispÌvat na naöi pr·ci. Avöak my nevyd·v·me naöe materi·ly kv˘li
tomu, abychom zÌskali vaöe penÌze. CÌtÌme,
ûe m·me poselstvÌ od Boha, kterÈ musÌme hl·sat, aù jiû bude nebo nebude p¯ijÌm·no.
BÏhem 2. svÏtovÈ v·lky jsem byl pastorem
jistÈho sboru v Bukureöti. Kdyû byli éidÈ v nebezpeËÌ, ûe budou zabiti za ten jedin˝ zloËin,
ûe jsou éidÈ, ukryli jsme je v naöem domÏ.
Mezi tÏmi, kte¯Ì trpÏli za nacismu bylo mnoho ûidovsk˝ch k¯esùan˘ z naöeho sboru.
(Mohu doplnit, ûe rodiËe, t¯i sestry, bratr
a öest adoptivnÌch dÏtÌ ze strany mÈ manûelky ñ tedy celkem dvan·ct lidÌ ñ zahynulo p¯i
holocaustu.)
Na konci v·lky vtrhla do zemÏ sovÏtsk·
arm·da. JejÌ voj·ci byli v˘Ëi NÏmc˘m velice
krutÌ, a to i k tÏm, kte¯Ì si to nezaslouûili.
A tak jsme ukr˝vali NÏmce, dokonce i ty, kte¯Ì se provinili. Ot·zku, zda je to spr·vnÈ jsme
tehdy neprobÌrali.
V talmudu, knize ûidovskÈ moudrosti se
pravÌ: ÑJestliûe bezboûn˝ ËlovÏk pron·sleduje ËlovÏka spravedlivÈho, je B˘h na stranÏ
pron·sledovanÈho spravedlivÈho. Pokud pro-

BangladÈö

SVĚDECTVÍ HARUNA
ER-RASIDA
Stát se křesanem v islámské zemi
sebou nese vždy riziko, avšak pokud jste horlivým muslimem a bydlíte
přímo vedle mešity, je pronásledování zcela jisté. To je také případ
pětačtyřicetiletého Haruna er-Rasida.
Předtím než jsem se v roce 1987
obrátil ke Kristu jsem byl horlivým
muslimem a pětkrát denně jsem
navštěvoval mešitu, která stojí hned
v sousedství mého domu. Pronásledování místními muslimskými fundamentalisty začalo asi dva roky po
mém obrácení. Mnohokrát jsem byl
přesvědčován, abych chodil zase
do mešity a hlavně přestal druhé od
islámu odvracet. Při jedné příležitosti se u mého domu shromáždilo
asi 300 muslimů z místní mešity.
Dostal jsem od nich asi čtyřicet ran –
bili mě pěstmi a klacky. Vyrazili mi
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n·sleduje spravedliv˝ ËlovÏk jinÈho spravedlivÈho, je B˘h na stranÏ pron·sledovanÈho.
A dokonce i kdyû pron·sleduje spravedliv˝
bezboûnÈho, je B˘h na stranÏ bezboûnÈho.
B˘h je vûdycky na stranÏ pron·sledovanÈho.ì
JeûÌö n·s uËil milovat svÈ nep¯·tele, na zlo
odpovÌdat dobrem.
CÌrkve v komunistick˝ch zemÌch musÌ pom·hat sv˝m d¯ÌvÏjöÌm muËitel˘m, kte¯Ì se
dostali do vÏzenÌ. MusÌme jim poskytnout
nejvÏtöÌ dar: pozn·nÌ Boha. Vaöe dary d·vajÌ
moûnost tisknout k tomu vhodnou literaturu.
Kdyû se naöi brat¯i setkali s rodinami muËitel˘, kte¯Ì se nynÌ ocitli ve velikÈ nouzi, snaûili
se jim pomoci. B˘h nech·v· svÌtit svÈ slunce
na zlÈ i dobrÈ, na spravedlivÈ i na nespravedlivÈ. PodobnÏ tak ËinÌ i k¯esùansk· l·ska. Milosrdn˝ Samarit·n nalezl zranÏnÈho ËlovÏka
a pomohl mu. Nezkoumal, co to je za ËlovÏka,
jakÈ kvality, jakÈho n·boûenstvÌ nebo rasy.
K¯esùanÈ by nikdy nemÏli d·vat na öpatnÈ
vÏci, ale obËas je dobrou vÏcÌ d·t öpatn˝m
lidem, kte¯Ì se ocitnou v nouzi. Skutky l·sky
jsou ˙Ëinn˝m n·strojem evangelizace.
CÌrkve, kterÈ na V˝chodÏ podporujeme
vaöÌm prost¯ednictvÌm jsou ËinnÈ i ve vÏzenÌ.
S·m jsem nap¯. k·zal ve vÏzenÌch v b˝valÈm
SovÏtskÈm svazu.

zuby a pohmoždili koleno. Také moje
žena a děti přijaly křesanství. I ona
byla již zbita a děti jsou často přinuceny jít do mešity. Během jednoho
útoku, když se nás snažili přesvědčit, abychom se vrátili do mešity,
zlomili mojí ženě zápěstí. Požádal
jsem proto o policejní ochranu, ale
policisté stáli na straně útočníků.
Jednou jsem si půjčil peníze,
abych si mohl založit svou živnost –
kuřecí farmu – a tak zabezpečit svou
rodinu. Muslimové však přišli v noci
a ukradli mi všech 500 kuřat. Trvalo
mi to pět let než jsem splatil celou
půjčku. Začal jsem tedy s menším
chovem, asi se stovkou kuřat. Jako
křesan nesmím rovněž využívat
obecní studny, protože muslimové
věří, že křesané vodu rituálně „znečišují“. Musel jsem tak chodit pro
vodu asi kilometr daleko – do jedné
školy anebo k řece. Přitom jsem
prošel kolem pěti obecních studní.
V roce 1998 jsem dostal od Hlasu
mučedníků prostředky na zřízení
vlastní studny, která je pro celou
moji rodinu velkým požehnáním
a pro naše odpůrce svědectvím
o křesanské lásce. Někteří rozumní muslimové si dokonce pro vodu
chodí ke mně.
Jako evangelista se pravidelně
modlím za své pronásledovatele. Již
jsem ke Kristu přivedl 24 muslimů.
Nyní se všichni pravidelně scházíme k bohoslužbám u nás doma.
Společně se modlíme a pak mám
kázání. Jsem velmi vděčný za podporu, kterou dostáváme od Hlasu
mučedníků v rámci jeho pomoci pronásledovaným pastorům (Hlas mučedníků podporuje v nejrůznějších
zemích více než 3 300 pastorů měsíční částkou 650 Kč).
Nelituji toho, že jsem se rozhodl
následovat Krista, i když to přineslo
mě i celé naší rodině mnoho těžkostí, bití, ztrátu majetku apod. Pomoc druhých křesanů i naše vroucí
společenství mi to bohatě vynahrazují.

DVOJÕ POLITIKA

GorbaËov a Jelcin ze sv˝ch komunistick˝ch
zloËin˘ neËinili nikdy pok·nÌ, nikdy neodsoudili krvavou minulost a dokonce se i nynÌ prohlaöujÌ za ateisty. Ale v tutÈû dobu ûebrajÌ
u k¯esùansk˝ch pohlav·r˘ ˙spÏönÏ o pomoc.
»ÌnötÌ komunistÈ se chovajÌ podobnÏ. äÈf
ËÌnskÈ tajnÈ sluûby Tao Siju st¯eûil stranu
p¯ed Ñileg·lnÌmi n·boûensk˝mi aktivitami
podporovan˝mi ze z·mo¯Ìì. (M· na mysli
cÌrkve a misijnÌ organizace jako je ta naöe.)
Tao Siju prohlaöuje: ÑTyto sÌly pouûÌvajÌ
Bibli k por·ûce komunismu.ì (On vÌ lÈpe neû
mnozÌ z·padnÌ cÌrkevnÌ p¯edstavitelÈ, ûe BoûÌ
slovo takovou moc skuteËnÏ m·.) Biskup Siju
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h¯Ìm· proti paöov·nÌ k¯esùanskÈ literatury
a snah·m vybudovat celon·rodnÌ podzemnÌ
cÌrkev. (Je n·m ctÌ, jsme-li vinni v tÏchto bodech.)
V tutÈû dobu vysÌl· na Z·pad tato k¯esùany pron·sledujÌcÌ vl·da faleönÈho biskupa
ofici·lnÌ cÌrkve Shen-Yi-Fena, aby tam û·dal
o finanËnÌ pomoc. Tento biskup poûaduje, aby
veöker· pomoc ze Z·padu proudila do »Ìny
skrze ofici·lnÌ cÌrkev. ZÌskanÈ finanËnÌ prost¯edky pak budou pouûÌv·ny podle rozhodnutÌ bezboûnÈ vl·dy!
My stojÌme na stranÏ vÏrn˝ch dom·cÌch
cÌrkvÌ. PoËet jejÌch Ëlen˘ se odhaduje na
50 milion˘, zatÌmco ofici·lnÌch protestant˘ je
jen 5 milion˘.

Když jsme se ptali, za co se máme
konkrétně v jeho případě modlit,
naznačil, že nejvíce potřebuje Boží
ochranu a také uzdravení jeho kolena a astmatických záchvatů. Prosil
za obstarání léků na astma, které
jsou pro něho cenově velmi nákladné. Harun rovněž vyjádřil touhu, aby
do Bangladéše přišlo více misionářů a přinesli sebou Bible a jinou
křesanskou literaturu. To by podle
jeho slov velmi povzbudilo zdejší
věřící.
– Hlas mučedníků, USA, únor 2004
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SrÌ Lanka

STUPŇUJÍCÍ SE NÁSILÍ
P R O T I K Ř E S ŤA N Ů M

HLAVNÕ DUCHOVNÕ PROBL…M

Křesané na Srí Lance čelí zvyšujícímu se tlaku, přibývajícím násilnostem a stále větším požadavkům na
vydání zákona proti konvertitům.
Během minulého roku bylo zaznamenáno 91 útoků na křesany
a kostely a od začátku tohoto roku
jich bylo hlášeno již 41. Organizace
Solidarity Worldwide (CSW) se stále více znepokojuje nad touto zhoršující se situací.
Během noci 15. února byly přepadeny tři kostely.
Pastor Apoštolské církve v Boraluwewa dostal varování, že se chystá přepadení jeho sboru. Informoval
policii, ale ta mu ochranu neposkytla a ani výhrůžky neprověřila. A tak
v noci dav asi sta útočníků úplně
zdemoloval kostel a dům, kde bydleli členové vedení sboru, a všechny
jejich osobní věci spálil. Později bylo
zatčeno 5 lidí.
Tentýž dav také přepadl v Boraluwewa sbor Getsemane a zdemoloval jejich bohoslužebnou místnost.
Ke třetímu incidentu došlo v městě
Galle (Jižní provincie). Desetičlenný gang ozbrojený meči a puškami
přepadl dům, v němž se sbor scházel k bohoslužbám. Majitele ohro-

KomunistickÈ totalitnÌ reûimy nep¯inesly jen
zkouöky a utrpenÌ, ale rovnÏû nÏkter˝m jedinc˘m jistÈ v˝hody.
Str·vil jsem v komunistickÈm vÏzenÌ Ëtrn·ct let, aniû bych si musel l·mat hlavu
s nÏjak˝m rozhodov·nÌm v osobnÌch z·leûitostech. JinÌ lidÈ za mnÏ rozhodovali co a kolik
toho budu jÌst, co si vezmu na sebe a kam
p˘jdu. Policie mÏ posÌlala z jednoho vÏzenÌ do
druhÈho aniû bych to mohl jakkoli ovlivnit.
Nikdy jsem se netr·pil finanËnÌ nouzÌ ñ ve
vÏzenÌ jsem ani nezahlÈdl penÌze. Nikdy jsem
se netr·pil nad tÌm, co ¯eknu svÈ rodinÏ, protoûe jsem o nich nic nevÏdÏl. TakÈ jsem se nemusel rozhodovat, co si budu ËÌst, zda se budu
dÌvat na televizi nebo poslouchat rozhlas.
NÏkte¯Ì lidÈ tr·vÌ celÈ roky v obtÌûn˝ch situacÌch a ûÌt na svobodÏ jim p¯ipad· nesmÌrnÏ problematickÈ.
Avöak vÏzni v komunistick˝ch zemÌch nebyli jedinÌ, kdo se ocitli v takovÈ situaci. é·dn˝ obËan tÏchto zemÌ se nemusel tr·pit nad
tÌm, kterou z moûn˝ch ideologiÌ Ëi politick˝ch
sil si m· zvolit. Stranick˝ tisk jim hl·sal jedinou povolenou pravdu. Nesouhlas s nÌ byl
velice riskantnÌ. A tak v cel˝ch n·rodech vËetnÏ Ruska a Rumunska bylo potlaËov·no individu·lnÌ myölenÌ.
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Za v·lky, kdyû jsem potkal prvnÌho sovÏtskÈho d˘stojnÌka ñ byl v civilu inûen˝rem ñ
zeptal jsem se ho, zda vÏ¯Ì v Boha. OdpovÏdÏl mi tÌm nejpodivnÏjöÌm zp˘sobem: ÑNedostal jsem rozkaz v nÏho vÏ¯it. Aû takov˝ rozkaz dostanu, tak v Boha vÏ¯it budu.ì
Byl to typick˝ obËan SovÏtskÈho svazu.
Ztratil ten nejn·dhernÏjöÌ drahokam, kter˝
B˘h kaûdÈmu ËlovÏku daroval: svou vlastnÌ
osobnost, tedy pr·vo ¯Ìci komukoli, i Bohu,
Ñanoì, nebo Ñneì. Je tragÈdiÌ, do jakÈ z·vislosti m˘ûe h¯Ìön· lidsk· duöe upadnout.
Jak mnoho pro jednoho ruskÈho voj·ka
znamenalo nauËit se apoötolskÈ vyzn·nÌ vÌry.
Jak nesmÌrnÏ se radoval, kdyû mohl najednou prohl·sit: ÑVÏ¯Ìm v jednoho Boha. VÏ¯Ìm v nÏho, aù vy komunistÈ vÏ¯Ìte v cokoli.
M· mysl jiû nenÌ pod vaöÌm dikt·tem. J· s·m
jsem se rozhodl, v co budu vÏ¯it.ì
P¯Ìchod svobody do komunistick˝ch zemÌ
v˝chodnÌ Evropy vöak rovnÏû lidi konfrontoval s nutnostÌ dÏlat vlastnÌ rozhodnutÌ v mnoha vÏcech, vËetnÏ n·boûenstvÌ.

žovali mečem, ale naštěstí vyvázl
jen s malými zraněními. Násilníci
uvěznili jeho ženu v domě a hrozili,
že ji zabijí, pokud budou bohoslužby pokračovat. Rodina informovala
následujícího dne policii a požádala
o ochranu. Žádnou však nedostali.
Tyto únorové incidenty jsou na
posledním místě seznamu protikřesanského násilí na Srí Lance, ke kterému zde v posledních několika letech dochází. CSW dostala zprávy
o asi 6 útocích militantního davu
buddhistů na křesanské kostely.
Extremisté, vyburcovaní smrtí
protikřesanského nacionalistického
mnicha Venerable Gangodawila Soma, zesilují volání po vydání zákonů
zaměřených proti konvertitům, obdoby zákonů, jež byly zavedeny
v pěti státech sousední Indie. Požadavek na zavedení zákona proti konvertitům se na Srí Lance objevil
v minulém roce.
V lednu buddhističtí mnichové
zahájili kampaň „půst až na smrt“.
Chtěli tak vládu donutit, aby do 60
dnů zavedla zákony namířené proti
konvertitům. Vláda na jejich požadavek přistoupila a půst byl odvolán. Avšak poté byl parlament rozpuštěn a zákon vydán nebyl.
V blížících se volbách bude Nevyšší
rada mnichů na základě svého náboženského programu, jehož součástí je zákon proti konvertitům, bojovat o křesla v parlamentu.
CSW se stále více znepokojuje
nad situací na Srí Lance.
„Pronásledování křesanů na Srí
Lance, a se jedná o násilnosti nebo
legislativní prostředky, v nás vyvolává velké znepokojení,“ řekl Stuart
Windsor, národní ředitel CSW ve
Velké Británii. Přibývá počet násilných, militantních buddhistů, proto
je nutné v samém začátku zastavit
potlačování lidských práv. Naléháme na vládu Srí Lanky, aby se situací zabývala, zastavila násilnosti
a postavila se odmítavě vůči zákonům proti konvertitům. Také podpo-

OBTÕéE PÿI ROZHODOV¡NÕ

Tito lidÈ se musÌ rozhodovat navzdory hlubokÈ neteËnosti. LidÈ v Rusku byli po sedmdes·t let vystaveni vym˝v·nÌ mozku, kdyû
museli donekoneËna poslouchat ¯eËi o tom,
ûe n·boûenstvÌ je opium lidstva, nejhoröÌ katastrofou, horöÌ neû jsou zemÏt¯esenÌ a epidemie. VÏdÏli, ûe vÏzenÌ jsou pln· krimin·lnÌk˘,
zlodÏj˘, vrah˘, n·silnÌk˘ ale takÈ k¯esùan˘,
kte¯Ì tak pro sovÏtskÈ obËany spadali do tÈûe
zloËinnÈ kategorie.
A nynÌ si m· takov· osoba zvolit mezi pravoslavÌm, katolicismem, r˘zn˝mi formami
protestantismu, nebo dokonce jÛgou Ëi vyznavaËi Kriöny. Takov˝ ËlovÏk rovnÏû vÌ, ûe mnozÌ duchovnÌ, kte¯Ì mu nynÌ nabÌzejÌ k¯esùanstvÌ, byli p¯isluhovaËi komunistickÈho reûimu
a takovÌ lidÈ mu nynÌ hl·sajÌ a nabÌzejÌ k¯esùanskou l·sku. NemÏli by ti, kte¯Ì za komunistickÈho reûimu pro svÈ p¯esvÏdËenÌ trpÏli,
nynÌ s·hnout po nen·vistnÈ odplatÏ?
PrvnÌ k¯esùanÈ museli p¯ijÌmat p¯i VeËe¯i
5

P·nÏ chlÈb a vÌno z rukou apoötola Petra (kter˝ zap¯el P·na) a takÈ od Pavla, kter˝ nebyl
vinen jen pron·sledov·nÌm vÏ¯ÌcÌch, ale kter˝ je dokonce nutil se rouhat a mohl tak nÏkoho p¯ipravit i o vÏËnou sp·su.
B˘h obËas pouûÌv· h¯ÌönÌky, aby vy¯Ìdili
poselstvÌ, kterÈ je t¯eba p¯ijmout.
Vaöe modlitby i pomoc podzemnÌm cÌrkvÌm
napomohly k por·ûce komunismu. ProsÌme
v·s takÈ o modlitby za zranÏnÈ duöe, kterÈ
po totalitÏ z˘staly, aby mohly p¯ijÌt ke svÏtlu.

rujeme jejich úsilí vlastní účastí na
smírčích jednáních mezi křesanskou a buddhistickou komunitou.
– Christian Solidarity Worldwide,
Velká Británie, 1. března 2004
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Indie

Ú T O K Y M I L I TA N T N Í C H
H I N D U I S T Ů P Ř I B Ý VA J Í
Několik zpráv z Indie z minulého
týdne hovoří o narůstající agresivitě
hinduistických aktivistů namířené
proti křesanům. Křesané žádají vládu o pomoc. Ve státě Madhjapradéš
se spojili protestantské a katolické
skupiny a žádají vládu, aby zasáhla
a zastavila útoky, k nimž dochází
v pravidelných intervalech. Podle
zprávy v Asia News z 10. února,
vyvolaly militantní hinduistické skupiny protikřesanské nepokoje, rozněcující nenávist vůči křesanům,
které jsou spojené s ničením křesanských škol, demolováním dopravních prostředků a kostelů, zapalováním symbolů křesanství
a výhrůžkami křesanům.
Ve státě Goa je 30 % populace
katolického vyznání. Hinduistická
skupina však začala s kampaní, jejímž cílem je převzetí několika starých portugalských kostelů, které
jsou prý postaveny na místech bývalých hinduistických chrámů. Podle zprávy agentury Compact Direct,
je prý dokonce základní kámen katolického biskupského paláce součástí hinduistické sochy.
Podle zprávy Charisma News
Service z 5. února bylo provedeno
několik útoků na kostely ve státech
Gudžarát a Madhjapradéš. Ve státě
Urísa napadli šest místních evangelistů. Díky intervenci přihlížejících
nepřišli o život a byli hospitalizování
pro četná zranění.
Delegace amerických kongresmanů nedávno navštívila Indii s cílem lépe pochopit situaci, které čelí

PRO» ALE TRPÕME?

Odhaduje se, ûe vinou komunistickÈ moci p¯iölo v Rusku o ûivot asi 50 milion˘ lidÌ, dalöÌch
50 milion˘ jich zahynulo v »ÌnÏ a nejmÈnÏ
jeden milion v Kambodûi. TakÈ v mnoha dalöÌch zemÌch zanechal za sebou komunismus
spousty krve a slz.
SkliËujÌcÌ ot·zka, kter· je spoleËn· vöem
lidem nehledÏ na spoleËenskou vyspÏlost Ëi
rasu, znÌ: ÑK Ëemu vöechna ta bolest?ì ProË
dobr˝ a vöemohoucÌ B˘h to vöechno dopouötÌ ñ nebo dokonce sesÌl·?
Byl jsem ve vÏzenÌ s jednÌm ËlovÏkem, kter˝ tam byl uvÏznÏn i se sv˝mi Ëty¯mi dÏtmi.
Zem¯el hladem, protoûe sv˝m syn˘m d·val
sv˘j p¯ÌdÏl potravy. Ale k jeho smrti p¯ispÏl
i straöliv˝ z·rmutek z toho, ûe nenalezl odpovÏÔ na ot·zku: ÑBoûe, proË se mnou vedeö
spor?ì (Job 10,2). Byl to vÏ¯ÌcÌ ËlovÏk.
Jako lidÈ pot¯ebujÌ vzduch, chlÈb a vodu,
pot¯ebujÌ takÈ odpovÏdi na palËivÈ ot·zky.
V literatu¯e, kterou distribuujeme, se snaûÌme p¯ed·vat JeûÌöovu odpovÏÔ, kterou se nynÌ
pokusÌm vyj·d¯it v nÏkolika slovech:
UtrpenÌ, zejmÈna nevinn˝ch je nesmyslnÈ
a absurdnÌ. Na zemi pro nÏ neexistuje uspokojivÈ vysvÏtlenÌ. To znamen·, ûe musÌ existovat nezemsk·, nadp¯irozen· realita, kter·
by toto vysvÏtlenÌ mohla poskytnout.
NesmyslnÈ, vÏËnÈ vÌ¯enÌ elektron˘ kolem
atomovÈho j·dra a nikdy neust·vajÌcÌ sr·ûky
element·rnÌch Ë·stic jsou zcela nesmyslnÈ,
pokud na nÏ hledÌme bez öiröÌ perspektivy,
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z nÌû n·hle vypadajÌ smysluplnÏ a vytv·¯ejÌ
vöechnu tu kr·su, kterou vidÌme kolem sebe.
N·ö kaûdodennÌ chlÈb a n·dhernÈ kvÏtiny
se skl·dajÌ z elektron˘ vÌ¯ÌcÌch kolem proton˘ ve zd·nlivÏ öÌlenÈm rejdÏnÌ.
Z pozemskÈho hlediska nenÌ na ot·zku,
ÑproË existuje utrpenÌ?ì uspokojiv· odpovÏÔ. P¯i pohledu z nebeskÈ perspektivy
tyto ot·zky mizÌ. P˘vodnÌ text PÌsem gramatickÈ znamÈnko otaznÌku v˘bec neobsahuje.
To, co oznaËujeme jako ÑutrpenÌì tvo¯Ì z·kladnÌ prvky kr·lovstvÌ nevypravitelnÈ vÏËnÈ kr·sy.

tamní náboženské minority. Podle
zprávy z 5. února, kterou uvedl Baptist Press, vyjádřil jeden kongresman šok nad násilnostmi, které
křesanům a muslimům provádějí
hinduistické skupiny. Poslanec Joseph Pitt slíbil, že upozorní Státní
úřad, aby tato zpráva byla vzata
v patrnost při tvorbě politiky USA
vůči Indii.
Modlete se za indickou vládu, za
to, aby byla ochotna zasáhnout
a zabránila tak dalším hrozbám
a násilnostem militantních složek
hinduistické společnosti. Modlete se
za pokoj a sílu pro křesany, procházející touto těžkou zkouškou.
– Christian Solidarity Worldwide,
Velká Británie, 1. března 2004

BOéÕ V›MLUVN… TICHO

B˘h n·m p¯ikazuje, abychom projevovali
mnohÈ ctnosti: l·sku, odpuötÏnÌ, trpÏlivost,
atd. On s·m je praktikuje na prvnÌm mÌstÏ.
Ctnost, kterou praktikuje ze vöech nejvÌce je
mlËenlivost. To, co On s·m bÏhem lidskÈ historie promluvil, by vydalo za ˙tlou knihu.
JeûÌö byl potichu cel˝ch t¯icet let. Z·pis
toho, co ¯Ìkal v poslednÌch t¯ech letech svÈho
pozemskÈho ûivota by mohlo b˝t vytiötÏno
v broûurce o mÈnÏ jak stovce stran.
LidÈ si stÏûujÌ: ÑB˘h na naöe modlitby
a ot·zky neodpovÌd·.ì A p¯itom jim odpovÌd· pr·vÏ p¯Ìkladem ryzÌ tichosti.
ÿekni ÑNeì vöemu zoufalstvÌ i kdyû jsi
v nejtÏûöÌch nesn·zÌch. Jsi-li souûen v souûenÌch, pak je tvÈ souûenÌ dvojn·sobnÈ. Udrûuj si vnit¯nÌ i vnÏjöÌ tichost. Nepokl·dej neuûiteËnÈ ot·zky a nebudeö trpÏt ûÌznÌ po jejich
zodpovÏzenÌ.
JakÈ odpovÏdi mohou i ti nejmoud¯ejöÌ rodiËe d·vat dvouletÈmu dÌtÏti? My vöichni jsme
jen mal˝mi dÏtmi. PohlÈdni na tv·¯ svÈho
nebeskÈho Otce a uvidÌö jak je tich˝, aËkoli
trpÌ mnohem vÌce neû my vöichni.
PÌöi toto jako ten, kdo proûil velk· utrpenÌ
a kdo trpÌ nynÌ jeötÏ vÌce neû v komunistick˝ch vÏzenÌch. PravÌm v·m: ÑBuÔte tiöÌ.ì
VÌtejte svÈ k¯Ìûe. Takto p¯ijÌmanÈ utrpenÌ v·s
jeötÏ vÌce p¯ipodobÚuje Bohu. Tak n·s to uËil
P·n JeûÌö, kdyû byl na tÈto zemi v lidskÈm
tÏle. A pr·vÏ proto mohl jÌt do GetsemanskÈ

n

NigÈrie

CENTRÁLNÍ NIGÉRII
Z A C H VÁT I L A N O VÁ V L N A
PROJEVŮ NÁBOŽENSKY
M O T I V O VA N É H O N Á S I L Í
Pastor sboru nigerijské Church of
Christ (COCIN) a 48 členů jeho společenství se stali jedněmi z 200 obětí
nedávných projevů nábožensky motivovaného násilí, které zachvátilo
středonigerijský svazový stát Plateau.
Pastor Samson Bukar zahynul
23. února, když muslimští ozbrojenci napadli jeho sbor ve městě Yelwa
ve správní oblasti Shendam. Ostatní věřící byli povražděni ve sborové
budově, kde chtěli nalézt útočiště
před gangy muslimů, které běsnily
ve městě, zabíjely křesany a vypalovaly jejich domy.
4. března, den po pohřbu zavražděného pastora, generální tajemník
COCIN John Audu v rozhovoru pro
agenturu Compass ve městě Jos
uvedl, že muslimští bandité vypálili
dva další církevní svatostánky.
„Do postižených oblastí byli povoláni další policisté a vojáci,“ uvedl
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zahrady se zpÏvem. A proto takÈ vstal z mrtv˝ch, jako jednou vstanete i vy.

policejní komisař ve státě Plateau
Innocent Ilozuoke. „Obdrželi jsme
také zprávy, že 13 osob bylo zavražděno ve vesnici Karkachi a 18
dalších ve vesnici Tunga.“
Kromě toho Ilozuoke potvrdil, že
150 osob bylo zavražděno ve městě Garkawa ve správní oblasti Mikang.
Policejní komisař dodal, že policie zatkla 59 ozbrojenců podezřelých z účasti na projevech násilí.
Konflikt vypukl 12. února ve vesnici Mavo ve správní oblasti Wase
a rozšířil se do dalších měst a vesnic. Při střetech mezi muslimy a
křesany došlo také ke škodám na
majetku ve výši několika milionů
dolarů.
Alhaji Saidu Musa, předseda výboru pro řízení změn (Transition
Management) a Malan Ibrahim Adamu, zmocněnec pro informace místního vládního výboru ve Wase, potvrdili úmrtí 15 lidí v Mavo. Oba
představitelé, sami muslimové, vyjádřili svůj smutek z projevů nepřátelství.
Edward Zhatau, Ponzhi Tarok
(křesanský monarcha) ve městě
Langtang, uvedl, že obnovené propuknutí násilí mezi muslimy a křesany bylo zapříčiněno útoky na křesanské uprchlíky v Mavo. „Křesanští
uprchlíci se vrátili, aby znovu vybudovali své domy, a byli napadeni
muslimy,“ řekl Zhatau státním představitelům.
Během třítýdenního konfliktu se
z tisíců lidí stali uprchlíci. Nigerijský
Červený kříž zveřejnil zprávu, že více
než 20 000 lidí, kteří přišli do domov, uprchlo do oblastí Tafawa Balewa a Bogoro v sousedním státě
Bauchi.
Konflikt mezi muslimy a křesany
vypukl ve státě Plateau 7. září 2001.
Od té doby již došlo k řadě krizí
v různých částech tohoto středonigerijského státu, který v minulém století sloužil jako výspa křesanské

PRAVÕME: Ñ»I“TE POK¡NÕ!ì

MÌsto filozofick˝ch ot·zek na tÈma ÑproËì?
utrpenÌ, pot¯ebujeme vöichni Ëinit pok·nÌ.
JeûÌö n·m ukazuje jak hlubokÈ musÌ toto pok·nÌ b˝t pouûitÌm expresivnÌho obrazu ÑûÌnÏnÈho roucha a popeluì.
O tÏchto VelikonocÌch hl·s·me nepopul·rnÌ tÈma, ûe by lidÈ nemÏli hledat obÏtnÌho
ber·nka, aby na nÏj uvrhli vöechny viny za
bÌdu nÏkdejöÌch komunistick˝ch zemÌ: nikoli
KGB, vl·dnoucÌ strana, ateismus, éidÈ, zedn·¯i nebo korupce v cÌrkvi, ale my vöichni
jsme zh¯eöili.
Ani Stalin, ani Mao Ëi Ceausescu nemohli
povraûdit tolik lidÌ bez spolu˙Ëasti vöech.
Kaûd˝ Ëlen komunistickÈ strany i jejÌch druhotn˝ch organizacÌ nese Ë·st viny, vöichni kte¯Ì je volili, t¯ebaûe pod tlakem. Mohli jÌt p¯ece mÌsto toho do vÏzenÌ, ale tuto alternativu
zamÌtli. Vöichni, kte¯Ì ud·vali, kte¯Ì z˘stali
potichu, kdyû se rozpoutal teror, kte¯Ì nebr·nili a nepom·hali trpÌcÌm, jsou vinni.
Adam zh¯eöil. Adam vöak nenÌ jen jmÈno
urËitÈ osoby. Je to hebrejsk˝ v˝raz pro ÑËlovÏkaì, pro vöechny lidi. Kdo z n·s nÏkdy neokusil alespoÚ kousek zak·zanÈho ovoce, t¯eba û·dosti oËÌ p¯i pohledu na kr·snou ûenu.
V jistÈm smyslu jsme si za komunismu vöichni
zvolili p¯Ìjemnosti ûivota mÌsto vÏzenÌ a smrti.
TakÈ obyvatelÈ Z·padu jsou vinni. Kolik
tam bylo velk˝ch sbor˘ ve kter˝ch se nikdy
nekonaly modlitby za pron·sledovanÈ a ve
kter˝ch nedal nikdo na jejich podporu ani
halÌ¯. My vöichni jsme vinni.
NezapomÌnejme lehkov·ûnÏ na to o tÏchto
VelikonocÌch.
P·d komunismu by mÏl b˝t pro n·s vöechny p¯ÌleûitostÌ, abychom Ëinili pok·nÌ a zaËali
zcela nov˝ ûivot.
»lovÏk, jenû skrze utrpenÌ, ËinÌ pok·nÌ
a p¯ich·zÌ ke Kristu, jiû neklade onu palËivou ot·zku: ÑProË je utrpenÌ?ì MÌsto toho se
i navzdory jemu raduje a dÏkuje Bohu.
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misionářské aktivity pro severní Nigérii.
Počet obyvatel státu Plateau činí
2,1 milionu, z čehož přibližně 80 %
tvoří křesané. Jedná se o jediný
převážně křesanský svazový stát
v oblasti ovládané islámem.
V prohlášení vydaném 3. března
aktivisté Middle Belt Progressive
Movement (Progresivní hnutí Středního pásu – MBPM) obvinili muslimské vedoucí z naverbování žoldáků z Čadu a Nigeru k útokům na
křesany v konfliktních zónách.
„Podle dosavadních zpráv muslimští bandité ze zahraničí zavraždili více než 50 nevinných lidí v jejich
domech a na jejich pozemcích, když
nepočítáme skupinu účastníků bohoslužeb, kteří byli zmasakrováni
uvnitř sborové budovy,“ uvádí se
v prohlášení.
Dokument MBPM lamentuje nad
neschopností nigerijské vlády udržet pod kontrolou nebezpečí islámského fundamentalistu v zemi.
„Skutečnost, jak snadno tito muslimští bandité pronikli do země
a uskutečnili své hanebné aktivity,
ukazuje na vysoký stupeň spoluúčasti s lidmi, které můžeme
označit jako jejich podporovatele a
patrony v určitých nigerijských svazových státech,“ uvádí se v dokumentu.
V televizním a rozhlasovém vysílání 2. března guvernér svazového
státu Plateau Joshua Dariye potvrdil informaci o podílu zahraničních
muslimských ozbrojenců na útocích.
V uplynulých třech týdnech, uvedl
Dariye, vláda utratila téměř milion
dolarů na humanitární pomoc uprchlíkům v konfliktních zónách.

ISL¡M

Na svÏtÏ ûije asi 1,2 miliardy muslim˘, coû je
cel· pÏtina svÏtovÈ populace. Isl·m nynÌ zakouöÌ velkou obnovu. MladÌ lidÈ naplÚujÌ meöity. Isl·msk· liga otev¯enÏ prohlaöuje, ûe
chce k¯esùany zÌskat pro svÈ n·boûenstvÌ. SouË·stÌ tÈto snahy je i pouûÌv·nÌ n·silÌ. Isl·m
s·m je mnohem d˘leûitÏjöÌ neû ûivot jednotlivc˘. Pokud je nezbytnÈ zabÌt ËlovÏka, aby
mohl isl·m triumfovat, nenÌ co rozhodovat.
Kdyby Izrael p¯ed deseti lety nezniËil v Ir·ku jadern· za¯ÌzenÌ, moûn· by dnes lidstvo
ûilo pod isl·mskou jadernou hrozbou.
V Sa˙dskÈ Ar·bii terorizujÌ obyvatelstvo
zvl·ötnÌ policejnÌ sloûky ñ dbajÌ, aby ûeny byly
zahaleny rouökami a kaûd˝ chodil pravidelnÏ do meöity. TotÈû se dÏje takÈ v Ir·nu.
V Ir·nu existuje tzv. ÑInstitut pro vöeobecnÈ isl·mskÈ osvobozenÌì, kter˝ m· v pl·nu
n·boûenskou p¯ev˝chovu 60 milion˘ muslim˘ ûijÌcÌch v zemÌch b˝valÈho SovÏtskÈ svazu. Tyto republiky dost·vajÌ penÌze, ropu
i politickÈ pokyny z Ir·nu a Turecka. Sa˙dsk· Ar·bie jim poskytla 1 milion dolar˘ a 1 milion kor·n˘.
KomunistÈ isl·m pron·sledovali. ZniËili
14 000 meöit a zabili 30 000 duchovnÌch.
Muslimy je pot¯eba zÌsk·vat pro Krista.
ZasaÔte se dle sv˝ch moûnostÌ, aby cÌrkve na
tuto pot¯ebu pamatovaly.
BezboûnÌ konajÌ maximum bezboûnostÌ. My
bychom mÏli naopak konat maximum dobra.
V Kristu V·ö

[Richard Wurmbrand (1909ñ2001) ñ rumunsk˝ lutersk˝ far·¯, kter˝ byl pro svou vÌru vÏznÏn 14 let v komunistickÈm ûal·¯i. Po
odchodu na Z·pad zaloûil se svou manûelkou
Sabinou v roce 1967 mezin·rodnÌ misijnÌ
organizaci, jejÌmû cÌlem je pom·hat pron·sledovan˝m k¯esùan˘m. Tento Ël·nek byl
p˘vodnÏ publikov·n v americkÈ verzi zpravodaje Hlasu muËednÌk˘ v b¯eznu 1991.]

– Compass Direct, USA,
8. března 2004
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Ir·k
KÿESçAN… ZAT»ENI I S DŸKAZEM

(Napsal Tom White, ¯editel Hlasu muËednÌk˘ v USA)
V severnÌm Ir·ku, poblÌû Mosulu (Ninive), pröelo a bylo chladno. Neöel
elektrick˝ proud. K¯esùanÈ rozûehujÌ lampy. Jeden z muslimsk˝ch konvertit˘, kter˝ mi sedÌ po pravici, mlËÌ, jen se usmÌv· a h¯eje si ruce o ö·lek
horkÈho Ëaje. Pak zaËÌn· vypr·vÏt sv˘j p¯ÌbÏh jist˝ k¯esùansk˝ evangelista.
ÑVöichni, kdo chtÏjÌ zboûnÏ ûÌt v Kristu JeûÌöi, zakusÌ pron·sledov·nÌì (2. Timoteovi 3,12). I nad·le proch·zÌme pron·sledov·nÌm. V roce 2000 jsme nemÏli û·dnÈ mÌsto, kde bychom se mohli sch·zet k bohosluûb·m. A tak jsme se
setk·vali v parku. NÏkte¯Ì brat¯i k¯esùanskÈho p˘vodu mezi muslimy neradi
pracujÌ. Proto jsme se s novÏ obr·cen˝mi sch·zeli za mÏstem, abychom je
vyuËovali z·klad˘m k¯esùanskÈ vÌry. Jednou se takto seölo öestn·ct osob. Znenad·nÌ park obklÌËili policistÈ a voj·ci.
Jeden z d˘stojnÌk˘ mÏ chytil za ruku, ve kterÈ jsem drûel Bibli a zvolal:
ÑChytil jsem tÏ p¯i Ëinu.ì PohlÈdl jsem mu do oËÌ a ¯ekl jsem: ÑVÌm, a jsem
pyön˝, ûe jste mÏ chytil p¯i takovÈ p¯Ìleûitosti.ì Vöechny n·s zatkli a ve t¯ech
policejnÌch autech n·s odvezli na stanici.
PolicistÈ, kte¯Ì n·s zat˝kali, na sobÏ mÏli civilnÌ obleËenÌ, nikoli uniformy.
Jiû zmÌnÏn˝ d˘stojnÌk mi p¯ik·zal, aby mi nechali Bibli v ruce, coby ÑusvÏdËujÌcÌ d˘kazì. ÑBudete ji hezky drûet, jako p¯edmÏt doliËn˝ vaöeho zloËinu,
dokud nedorazÌme na policejnÌ stanici,ì prohl·sil d˘stojnÌk.
Kdyû jsme tam p¯ijeli, zav·zali mi oËi a vedli mÏ do vyöet¯ovny, kde byl
p¯Ìtomen policejnÌ n·ËelnÌk. D˘stojnÌk, kter˝ mÏ zat˝kal mu ¯ekl: ÑVidÌte,
tenhle muû m· v ruce Injil (Nov˝ Z·kon). TÏch zbyl˝ch öestn·ct osob st·lo
kolem nÏhoì (dalöÌ d˘kaz). Bohuûel takÈ nÏkte¯Ì z onÏch nov˝ch k¯esùan˘ na
mÏ uk·zali prstem a prohl·sili: ÑTo je ten, kter˝ n·s podnÏcoval, abychom
opustili isl·m.ì
PolicejnÌ n·ËelnÌk ¯ekl: ÑK¯esùanötÌ p¯ed·ci jsou zodpovÏdnÌ za vytv·¯enÌ
problÈm˘ mezi k¯esùany a muslimy. Pokud se nechcete na vytv·¯enÌ tÏchto
problÈm˘ ˙Ëastnit a vyvol·vat mezi muslimy a k¯esùany zmatek, pak si vyuËujte z Bible ve vaöem kostele.ì ⁄¯ady uzn·vajÌ naöe ofici·lnÌ pastory ale
nikoli ty, kte¯Ì hl·sajÌ k¯esùanskou vÌru muslim˘m.
TÏch öestn·ct m˝ch spoleËnÌk˘ odvedli do nÏjakÈ cely. J· jsem z˘stal s·m
s policejnÌmi vyöet¯ovateli. ÿekl jsem jim: ÑNestydÌm se za to, ûe jste mÏ chytili
s BiblÌ v ruce. Nechci dÏlat kompromisy. VÏ¯Ìm v Bibli a jen v nÌ jsem naöel
odpovÏdi na palËivÈ ot·zky a tÏûkosti lidskÈho ûivota. Aû mÏ propustÌte, budu
svou vÌru hl·sat nanovo.ì
Po t¯ÌdennÌm vÏznÏnÌ mi policistÈ ¯ekli: Ñti, kte¯Ì se JeûÌöe z¯ekli, byli propuötÏni. OstatnÌ jsou st·le ve vazbÏ.ì Kdyû mÏ pozdÏji propustili, pracoval
jsem d·l s jednÌm vÏrn˝m vÏ¯ÌcÌm ñ jednÌm z tÏch öestn·cti, kter˝ byl ve vÏzenÌ
jeötÏ dÈle neû j·.ì Byl to Ir·Ëan, kter˝ musel ze svÈ vlasti uprchnout.
NynÌ, kdyû byl Sadd·m zajat si nemyslÌm, ûe by se ten p¯ÌbÏh z parku mohl
znovu opakovat. Ale urËitÏ mÏ sledujÌ. P¯ed nÏkolika dny si mÏ pozvali na
policejnÌ stanici. MnozÌ ËlenovÈ zdejöÌch tradiËnÌch sbor˘ n·s obviÚujÌ, ûe jsme
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SionistÈ, protoûe evangelizujeme a rozmlouv·me s muslimy. Oni nechtÏjÌ mÌt
s muslimy nic spoleËnÈho. Dny, ve kter˝ch nejsme vystaveni protivenstvÌm
povaûujeme za dobu, kdy nejdeme spr·vnou stezkou vÌry, neboù pron·sledov·nÌ je v tÈto oblasti kaûdodennÌ realitou.
ModlÌme se, aby naöe nov· ˙stava odr·ûela biblickÈ principy. Vöichni kolem
mnÏ ¯ÌkajÌ, ûe je naprosto vylouËenÈ, abychom mÏli biblickou ˙stavu, ale j· vÌm,
ûe B˘h je Bohem nemoûnostÌ a z·zrak˘. NevÏ¯Ìm, ûe budeme mÌt isl·mskou
vl·du. Budeme û·dat o ofici·lnÌ statut. Ale i kdyby naöe vl·da byla opravdu
isl·msk·, budeme i tak evangelizovat stejnÏ jako jsme to dÏlali za Sadd·ma.
Vypr·vÏl jsem tomuto muûi, ûe jsem byl jiû dvakr·t v Ir·nu a ûe se tam po
domech ileg·lnÏ sch·zÌ dvacet tisÌc nov˝ch konvertit˘. Evangelista s ˙smÏvem
odpovÏdÏl: ÑAle my se modlÌme za dvacet milion˘ takov˝ch, ne za dvacet tisÌc.ì
Potom opakoval zaslÌbenÌ z proroka Jeremi·öe 33, 6ñ8, ûe B˘h jim navr·tÌ
to, co jim p¯ed lety vzali jejich nep¯·telÈ.
AËkoli jsou moji rodiËe syrötÌ k¯esùanÈ, vyr˘stal jsem ve skuteËnosti jako
ateista. Nechodil jsem do kostela a nechodili tam ani moje rodiËe. P·na JeûÌöe
jsem p¯ijal v roce 1986, kdyû mi bylo 22 let. P¯edtÌm jsem se ûivil jako ileg·lnÌ
p¯ekupnÌk. HlavnÏ jsem z Ir·nu paöoval elektroniku. V tÈ dobÏ jsem mÏl r·d
hlavnÏ penÌze. Nakonec jsem ale o vöechno p¯iöel a ukr˝val jsem se r˘znÏ po
vesnicÌch, protoûe mÏ hledali moji vÏ¯itelÈ. ChtÏli zp·tky svÈ penÌze. MnozÌ mi
¯Ìkali, ûe bych mÏl radÏji skoncovat se ûivotem, protoûe aû mÏ chytÌ, tak jiû
z vÏzenÌ nevyjdu.
Ale pak jsem se setkal s jednÏmi manûeli ñ p¯·teli mÈ sestry ñ a ti mi vypr·vÏli o BoûÌ l·sce, doporuËili mi, abych Ëetl Bibli a sv˘j ûivot odevzdal JeûÌöi
Kristu. Ale evangelistÈ to nebyli. Nakonec jsem jednoho dne ¯ekl: ÑBoûe, jestli
opravdu jsi, tak mÏ urËitÏ nebudeö chtÌt, protoûe dob¯e vÌö, ûe TÏ hled·m kv˘li
svÈmu osobnÌmu prospÏchu.ì Ale od tÈ doby jsem zaËal volat k Bohu a cÌtil
jsem, ûe mi na mÈ modlitby odpovÌd·. Jednou jsem pob˝val v jistÈ vesnici u svÈ
tety, kde jsem narazil na mal˝
evangelizaËnÌ trakt·t. PozdÏji
jsem Ëetl jeötÏ dalöÌ trakt·ty ñ
vÏtöinou evangelia nebo ûalmy.
Nakonec jsem s·m vyhledal svÈ
vÏ¯itele a ¯ekl jim: ÑVÏrnÏ v·m
do halÈ¯e vr·tÌm vöechny penÌze, kterÈ jsem si od v·s p˘jËil. Vöechno v·m splatÌm.ì NÏkte¯Ì mi odpustili, ale jinÌ mÏ
udali a tak jsem skonËil ve vÏzenÌ. Ale pomohli mi nÏkte¯Ì
k¯esùanÈ. Pomohli mi zaËÌt ûÌt
duchovnÌ ûivot. V tÈ dobÏ jsem
se pevnÏ rozhodl n·sledovat
P·na JeûÌöe jen pro jeho oslavenÌ.
ChtÏl bych AmeriËan˘m poradit, ûe nynÌ je velmi p¯Ìzni- Tom White (nalevo) s†jednÌm z†ir·ck˝ch evangelist˘
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v· doba, kdy by mohli poslat do naöÌ zemÏ zap·lenÈ evangelisty. NynÌ je naöe
zemÏ otev¯en· poselstvÌ o JeûÌöi. A j· jsem p¯esvÏdËen, ûe öÌ¯enÌm BoûÌho
slova by doölo v naöÌ zemi ke skuteËnÈ transformaci. V naöe sboru jsme se
v r·mci malÈ skupiny rozhodli, ûe nenech·me uplynout jedin˝ den, aniû bychom v naöem okolÌ nehl·sali evangelium. Nechceme promarnit ani jedin˝
den.
BÏhem v·lky mi nÏkdo kaûd˝ den d·val do schr·nky nebo pod dve¯e lÌstek,
na kterÈ st·lo: ÑToto je poslednÌ den tvÈho ûivota.ì Ale B˘h mÏ posiloval jednÌm veröem z epiötoly ÿÌman˘m, kde se pravÌ, ûe jsme pokl·d·ni kaûd˝ den
jako ovce na zabitÌ.
Moûn· ûe i to je d˘vod, proË jsem dosud svobodn˝, neboù û·dn· ûena by
nechtÏla takov˝ druh ûivota. Moji zn·mÌ vÏdÌ, ûe m˘j ûivot je kaûdodennÏ
ohroûen. Ale j· si z toho nic nedÏl·m. Chci hledat jen BoûÌ v˘li.
V evangelizov·nÌ n·m nedok·ûÌ zabr·nit. I kdyû n·m ¯ÌkajÌ, ûe ke k·z·nÌ
a evangeliazaci nem·me û·dnÈ opr·vnÏnÌ, budeme v tom pokraËovat.
Kdyû jsem vidÏl vËera v televizi zajatÈho Sadd·ma, nedok·zal jsem zadrûet
slzy. Plakal jsem, protoûe mÏl tak velkou öanci b˝t poûehnan˝m ËlovÏkem
i poûehn·nÌm pro druhÈ. Ale on tuto p¯Ìleûitost zcela promarnil. MÌsto toho,
aby se stal BoûÌm n·strojem, stal se n·strojem zlÈho. Ale podobnÏ jako ve
StarÈm z·konÏ i dnes lid Ninive pozn·v· dobu svÈho pok·nÌ.
(Pozn·mka: MnohÈ starÈ tradiËnÌ cÌrkve vyuËujÌ, ûe p¯ÌbÏh o Jon·öovi je
smyölen˝, aËkoli s·m JeûÌö existenci Jon·öe jako re·lnÈ postavy potvrzuje
a nepodporuje tedy p¯edstavu, ûe jde jen o podobenstvÌ. V Ir·ku tvo¯Ì k¯esùanÈ asi 3 % z celkovÈ populace. Od konce v·lky v PerskÈm z·livu (1991) se
jejich poËet snÌûil ze 3 milion˘ asi na 800 000. MnozÌ z tÏch, kte¯Ì jsou k¯esùany
jen podle jmÈna a Krista ve skuteËnosti neznajÌ navötÏvujÌ ritu·lnÌ bohosluûby
konanÈ ve starovÏk˝ch jazycÌch, kter˝m shrom·ûdÏnÌ lidÈ nerozumÌ. Obyvatelstvo ˙zemÌ starovÏkÈho Ninive, kterÈ bylo na Ëas pod vl·dou Izraele, upadlo
do n·boûenskÈho ob¯adnictvÌ, kterÈ nemÏlo z hlediska pravÈ zboûnosti valnou
cenu. Asi sto let po Jon·öovÏ vystoupenÌ a up¯ÌmnÈm pok·nÌ tehdejöÌho obyvatelstva, seölo Ninive opÏt z dobrÈ cesty.)
N·sledujÌcÌho dne, jeötÏ neû jsme odjeli do TikrÌtu (rodn· vesnice Sadd·ma
Husseina), jsme na kraji Mosulu zastavili u jistÈho starÈho kamennÈho domu.
Tam jsme byli v¯ele uvÌt·ni v jednÈ k¯esùanskÈ rodinÏ a otec rodiny n·m vypr·vÏl sv˘j p¯ÌbÏh.
M·me ve zvyku obch·zet asi 100 vesnic kolem Ninive. Sch·zÌme se ke spoleËn˝m shrom·ûdÏnÌm a lidÈ se sjÌûdÏjÌ z okolÌ auty, nebo musejÌ jÌt pÏöky,
protoûe cesty jsou zde ve velice öpatnÈm stavu. V poslednÌch letech vöak m·me
trvalÈ kaûdodennÌ problÈmy, jak ze strany ˙¯ad˘, tak ze strany cÌrkve, tak¯ka odevöud.
Za Sadd·ma jsme si z¯etelnÏ uvÏdomovali, ûe m·me zvl·ötnÌ ochranu sh˘ry. Do naöeho domu nÏkdy p¯iölo aû 50 dÏtÌ. Vöem jsme se ani nedok·zali
vÏnovat a museli jsme je propustit, neboù jsme se ob·vali, ûe kdyby nÏkdo vidÏl
u n·s pohromadÏ tolik dÏtÌ, bylo by s n·mi zle.
Avöak BoûÌ slovo se öÌ¯ilo rychle, protoûe kdyû jednomu dÌtÏti d·te obr·zkov˝ Nov˝ z·kon, ¯ekne o tom ve ökole ostatnÌm. Nakonec se u n·s jednou shrom·ûdilo vÌce jak sto dÏtÌ. Kdyû se v mÌstnÌm sboru o tom dovÏdÏli, zaËali n·s
12

napadat, protoûe dob¯e vÏdÏli, ûe dÏl·me nÏco, co by mÏli
dÏlat i oni ale co nedÏlajÌ.
P¯iöli dokonce z tohoto sboru k n·m a ptali se n·s, co jsme
za denominaci a zda nejsme
SvÏdkovÈ Jehovovi. NÏkte¯Ì
n·s dokonce oznaËovali za k¯iû·ky. PokaûdÈ, kdyû jsme öli
evangelizovat do hor, dva nebo
t¯i lidÈ n·s napadli a ptali se,
co jsme zaË a proË rozd·v·me
ty trakt·ty.
(Pozn·mka: Za Sadd·ma
Husseina nesmÏli muslimovÈ
dÏti Ëtou p¯ÌbÏh o†JeûÌöi na schodech, kterÈ venapadat ofici·lnÌ cÌrkve. Dik- Ir·ckÈ
dou do modlitebny jednoho neofici·lnÌho sboru. Uvnit¯
t·tor tak chtÏl vytv·¯et urËitou vÏ¯ÌcÌ zpÌvajÌ a†poslouchajÌ k·z·nÌ BoûÌho slova. Je to
vlastnÌ verzi Ñn·boûenskÈ svo- pr·vÏ v†den Sadd·mova zatËenÌ.
bodyì. Tato svoboda vöak nikdy nezahrnovala k¯esùanskou evangelizaci v jakÈkoli podobÏ. Mnoho ir·ck˝ch k¯esùan˘ se domnÌv·, ûe jejich nynÏjöÌ svoboda k evangelizaci m˘ûe trvat
nanejv˝ö dva roky a pak ji pravdÏpodobnÏ silnÏ omezÌ öedes·tiprocentnÌ muslimsk· vÏtöina.)
ProûÌv·m velikou starost nad tÌm, aby vöichni moji spoluobËanÈ slyöeli evangelium. B˘h n·m d·v· v tÈto z·leûitosti svou vizi. Moje vlastnÌ sestra stojÌ
v tÈto vÏci p¯i mnÏ a je velmi zap·lenou k¯esùankou. M· dÏti velice r·da a touûÌ
mezi nimi pracovat a öÌ¯it evangelizaËnÌ literaturu, jakou je nap¯. dÏtskÈ obr·zkovÈ Bible.
V naöÌ pr·ci n·m nem˘ûe nic zabr·nit, û·dnÈ politickÈ okolnosti. Za norm·lnÌch okolnostÌ byste mÏ dnes zde nemohli zastihnout. Ale p¯ed dvÏma dny
jsem se usilovnÏ modlil, abych zÌskal dalöÌ zdroje evangelizaËnÌ literatury, neboù naöe z·soby jsou jiû skoro vyËerp·ny. A tak v·s prosÌme, abyste n·s v tÈto
vÏci podpo¯ili. Neevangelizujeme proto, ûe bychom sami chtÏli, ale na z·kladÏ
BoûÌho povol·nÌ. A nep¯estaneme, dokud n·m B˘h ned· jin˝ p¯Ìkaz.
A tak jsme tÏmto k¯esùan˘m poslali Ë·st velikÈho n·kladu evangelizaËnÌ literatury, kterou jsme noc p¯ed tÌmto rozhovorem vyloûili v Bagd·du.
Dva dny potÈ, co ameriËtÌ voj·ci zajali Sadd·ma Husseina v jeho ˙krytu
v TikrÌtu, dorazila naöe v˝prava do tohoto t¯icetitisÌcovÈho mÏsta. Kdyû byl
jeötÏ tento dikt·tor u moci, smÏlo se do jeho mÏsta jen na zvl·ötnÌ povolenÌ.
NynÌ byli nÏkte¯Ì zdejöÌ obyvatelÈ velice rozzu¯enÌ, zatÌmco jinÌ nakupovali
a starali se o svÈ z·leûitosti. TÏsnÏ p¯ed naöÌm p¯Ìjezdem explodovala ve mÏstÏ
jedna n·loû a druh· odpoledne, tÏsnÏ po naöem odjezdu. Na ulicÌch jsme mohli
vidÏt americkÈ voj·ky a tanky.
Hledali jsme v tomto mÏstÏ podzemnÌ k¯esùany, kte¯Ì se tam skr˝vali, doslova v dÌr·ch, moûn· pr·vÏ takov˝ch v jakÈ byl objeven Sadd·m. V 11. kapitole
epiötoly éid˘m se o k¯esùanech hovo¯Ì jako o tÏch, kte¯Ì se skr˝vajÌ v ÑjeskynÌchì. NenÌ to tedy nic novÈho. Bohuûel k¯esùanÈ z Mosulu, kte¯Ì majÌ
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kontakty s podzemnÌmi k¯esùany v TikrÌtu s n·mi jÌt nemohli a tak se zde setk·nÌ s k¯esùany neuskuteËnilo.
P¯i zp·teËnÌ cestÏ jsme se ocitli ve velkÈm dopravnÌm chaosu, kter˝ zp˘sobila Ñprosadd·movsk·ì demonstrace. Vöude kolem n·s byli voj·ci a tÏûk· technika.
Uprost¯ed nep¯ehlednÈ dopravnÌ situace ñ tank˘ a demonstrant˘ se naöi
dva ir·ËtÌ spolupracovnÌci, z nichû jeden ¯Ìdil, zeptali na cestu mladÈho ir·ckÈho policisty, kter˝ ¯Ìdil dopravu. Ocitli jsme se totiû v dlouhÈ Ëty¯proudÈ
kolonÏ, kter· pr·vÏ st·la. Kdyû jim policista odpovÏdÏl, podal mu n·ö ¯idiË
k¯esùansk˝ trakt·t.
Policista, kter˝ pr·vÏ zastavil kolonu aut, se postavil na obrubnÌk a zaËal
hned darovanou broûurku ËÌst. Byl ËtenÌm tak zaujat, ûe zapomnÏl na dopravu. I kdyû vozidla zaËala houkat, policista si Ëetl d·l. NemÏl jsem bohuûel
p¯Ìleûitost, abych tuto scÈnu vyfotil, ale jistÏ si ji dok·ûete trochu p¯edstavit.
N·ö ¯idiË pokraËoval v jÌzdÏ a kaûdou chvÌli se ptal kolemjdoucÌch na cestu.
P¯itom rozd·val k¯esùanskÈ trakt·ty, kterÈ nikdo z lidÌ neodmÌtl. Brut·lnÌ sekul·rnÌ moc Sadd·ma ned·vala tolik mÌsta n·boûenskÈ diktatu¯e isl·mu.
Kdyû jsme se vraceli do Bagd·du, vzpomÌnali jsme jak jen p¯ed t¯emi dny
jsme tam pr·vÏ snÌdali v jednom domÏ, kdyû se n·hle v sousedstvÌ rozpoutala
divok· st¯elba. Bylo to naöe prvnÌ r·no v Ir·ku. Jeden ir·ck˝ k¯esùan vbÏhl do
domu a volal: ÑZajali Sadd·ma Husseina! Slyöel jsem to v r·diu.ì
Byla zrovna nedÏle a o nÏkolik hodin pozdÏji byl d˘m, kde jsme spali, doslova napÏchov·n asi 150 k¯esùany, kte¯Ì se v tÈto dom·cÌ cÌrkvi seöli k bohosluûbÏ. Jeden ze staröÌch se n·m jeötÏ omlouval, ûe je toho dne ˙Ëast o nÏco
menöÌ, protoûe byli lidÈ odrazeni Ñp¯Ìliö velk˝m poËtem kulek v ovzduöÌì.
N·ö mezin·rodnÌ t˝m Hlasu muËednÌk˘ (sest·val ze z·stupc˘ z USA, VelkÈ
Brit·nie a naöich st¯edov˝chodnÌch spolupracovnÌk˘) se tÏchto bohosluûeb
z˙Ëastnil.
Vypr·vÏl jsem p¯Ìtomn˝m vÏ¯ÌcÌm o kub·nsk˝ch k¯esùanech i o tom, jak
jsem tam byl v roce 1979 (viz kniha Akce Kuba) zatËen a co jsem proûÌval ve
vÏzenÌ. D·le jsem tyto vÏ¯ÌcÌ informoval o odvaze k¯esùan˘ v BangladÈöi, »ÌnÏ
a SaudskÈ Ar·bii. NapjatÏ poslouchali a divili se, ûe modernÌ kniha Skutk˘ se
pÌöe takÈ na dalöÌch mÌstech zemÏ, neboù vÏtöina z nich ani netuöila jak˝ boj,
vÌtÏzstvÌ i r˘st se odehr·vajÌ v zemÌch, kde vl·dne pron·sledov·nÌ. TakÈ jeden
z p¯Ìtomn˝ch k¯esùansk˝ch p¯edstavitel˘ ze severnÌ Afriky inspirativnÏ vypr·vÏl o situaci k¯esùan˘ v jeho zemi, kde vl·dne muslimsk· vÏtöina.
Hlas muËednÌk˘ koupil tÏmto k¯esùan˘m elektrick˝ gener·tor, d·le do Ir·ku
posÌl·me tuny k¯esùanskÈ literatury a podporujeme tamnÌ k¯esùany mnoha
dalöÌmi zp˘soby.
Nechceme rovnÏû glorifikovat pouze dom·cÌ cÌrkve a hanÏt ofici·lnÌ cÌrkve.
Naopak povzbuzujeme podzemnÌ vÏ¯ÌcÌ, aby n·mi dodanou literaturu rozd·vali i mezi aktivnÌmi Ëleny tradiËnÌch cÌrkvÌ a oni tak skuteËnÏ ËinÌ. Pr·vÏ nynÌ
byly v Bagd·du otev¯eny novÈ sbory.
T˝den p¯edtÌm neû jsme p¯ijeli do Ir·ku zde ordinovala svÈho hlavnÌho pastora jedna z denominacÌ se z·kladnou v USA. P¯i tÈto slavnosti pron·öeli slova
chv·ly jak z·stupci cÌrkvÌ tak i muslimötÌ p¯edstavitelÈ. VidÏli jsme fotografie,
pot¯·s·nÌ rukou, kaûd˝ chv·lil kaûdÈho. AmeriËtÌ konzervativnÌ evangelik·14

lovÈ z tÈto cÌrkve p¯edtÌm vlastnÌkovi budovy slÌbili, ûe kdyû jim tento objekt
pronajme, nebudou v nÏm za û·dn˝ch okolnostÌ evangelizovat muslimy. Ale co
kdyû k nim p¯ijde nÏjak˝ muslim a bude je û·dat o modlitbu a duchovnÌ pomoc? Co budou dÏlat? Snad jejich poËÌn·nÌ nenÌ h¯Ìchem ale v kaûdÈm p¯ÌpadÏ
by jim sluöelo mÌt vÌce odvahy.
Hlas muËednÌk˘ bude radÏji slouûit tÏm, kte¯Ì poslouchajÌ Boha vÌce neû
lidi. JeötÏ st·le jsou k¯esùanÈ, kte¯Ì se kv˘li n·boûenskÈ uhlazenosti nechtÏjÌ
pohoröovat nad Kristov˝m k¯Ìûem.
P¯ed naöÌ poslednÌ nocÌ v Ir·ku jsme navötÌvili k¯esùanskou dÏtskou slavnost, kde bylo asi 300 dÏtÌ. Organizoval ji jeden ir·ck˝ evangelista, kter˝ byl
pro svÈ k¯esùanskÈ aktivity za Sadd·ma ve vÏzenÌ. DÏti zpÌvaly dlouhou radostnou pÌseÚ o Lazarovi. Bylo to ovöem v arabötinÏ a tak jsme tomu nerozumÏli. Vp¯edu st·ly t¯i dÏti zabalenÈ do bÌlÈho toaletnÌho papÌru ñ LazarovÈ
obleËenÌ v poh¯ebnÌm rouchu.
Kdyû pak malÈ Lazary dÏti vymotali, osvobodili a vzk¯Ìsili, dlouh· pÌseÚ
dostala n·hle radostn˝ r·z a mÌstnost naplnilo zvl·ötnÌ nakaûlivÈ duchovnÌ
nadöenÌ, kterÈ snad jen dÏti mohou vyvolat.
Darovali jsme tÏmto dÏtem vhodnÈ k¯esùanskÈ knihy urËenÈ pro nÏ, avöak
ony n·s svou duchovnÌ bezprost¯ednostÌ obdarovaly mnohem vÌc.
Jako by n·m B˘h ¯Ìkal: ÑNebojte se, vraùte se do Ameriky a ¯Ìkejte tam, ûe
dokonce i v Ir·ku, uprost¯ed kulek terorist˘ a bomb, d·v·m sv˘j ûivot. K¯esùanÈ, nekr·Ëejte po ulicÌch svobodnÈho svÏta jako mrtvÌ. Jste ûivÌ. Vyd·vejte
svÏdectvÌ o mÈ moci a drûte se vÌry v JeûÌöe Krista.ì
A tak jsme si n·hle uvÏdomili, ûe jsme z¯ejmÏ necestovali do Ir·ku, abychom
tamnÌ lidi Ñzachr·niliì. SpÌöe se nynÌ vracÌme z Ir·ku se svÏdectvÌm, kterÈ naöe
spokojenÈ a spÌcÌ z·padnÌ k¯esùanstvÌ tak nalÈhavÏ pot¯ebuje.
CÌrkev v Ir·ku, ofici·lnÌ i neofici·lnÌ je na postupu. Jsou to i naöe modlitby,
kterÈ mohou p¯ispÏt k tomu, ûe st·le vÌce Ir·Ëan˘ bude zasaûeno vÌrou tamnÌch
k¯esùan˘. Nechù jsme vöak svÏdectvÌm jejich up¯ÌmnÈ vÌry osloveni i my.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, b¯ezen 2004
M…NÃ N¡BOéENSK… SVOBODY PRO IR¡CK… KÿESçANY NEé TOMU BYLO ZA
SADD¡MA HUSSEINA?

K¯esùanÈ v Ir·ku se ob·vajÌ, ûe budou v budoucnu poûÌvat mÈnÏ n·boûenskÈ svobody neû tomu bylo za Sadd·ma Husseina. Jejich obavy vzbuzuje
zejmÈna navrhovan· prozatÌmnÌ ˙stava, kter· neposkytuje dostateËnÈ garance jednotlivci vzhledem k jeho n·boûenskÈmu vyzn·nÌ a rovnÏû obËanu
nepovoluje aby svÈ n·boûenstvÌ zmÏnil.
K¯esùanÈ a organizace pro lidsk· pr·va se ob·vajÌ role, kterou by mÏl isl·m
hr·t v tak zvanÈm ÑP¯echodnÈm administrativnÌm z·konÏì. Ten by mÏl b˝t
v platnosti aû do roku 2005 a rovnÏû slouûit jako vzor pro budoucÌ ˙stavu.
äÈf americkÈ spr·vy v Ir·ku Paul Bremer jiû d¯Ìve naznaËil, ûe nebude akceptov·n û·dn˝ pokus vytvo¯it v zemi isl·mskou republiku. MuslimötÌ p¯edstavitelÈ vöak û·dali, aby isl·m hr·l p¯i vytv·¯enÌ prozatÌmnÌho z·kona klÌËovou
roli. Toto bylo nynÌ nahrazeno ponÏkud mÌrnÏjöÌ fr·zÌ, kter· isl·m oznaËuje za
ÑurËit˝ì z·konod·rn˝ zdroj. To sice znamen·, ûe nenÌ kaûd˝ aspekt z·kona
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NÏmecko

urËov·n isl·mem, ale souËasnÏ takÈ, ûe û·dn˝ z·kon nesmÌ b˝t v rozporu s hlavnÌmi cÌli
isl·mskÈho n·boûenstvÌ.
Jeden milion ir·ck˝ch k¯esùan˘ je takÈ znepokojeno nad tÌm, ûe n·vrh z·kona v˘bec
nezmiÚuje jejich pr·va, aËkoli nap¯Ìklad bere
v ˙vahu kurdskÈ a öÌitskÈ menöiny. ZejmÈna
¯eckokatoliËtÌ a pravoslavnÌ, ale i evangelik·lnÌ k¯esùanÈ se ob·vajÌ, ûe jejich n·boûensk· svoboda m˘ûe b˝t jeötÏ redukovanÏjöÌ neû
tomu bylo za Sadd·ma Husseina. I kdyû byl
nepochybnÏ brut·lnÌm dikt·torem, jeho reûim mÏl sekul·rnÌ charakter, ve kterÈm isl·m
nemÏl tak silnou roli.
Pokud bude n·vrh prozatÌmnÌ ˙stavy p¯ijat, nebude existovat z·konn· ochrana pro
ty obËany, kte¯Ì by chtÏli zmÏnit svÈ n·boûenstvÌ. Mision·¯skÈ aktivity, vöeobecnÏ uzn·vanÈ jako souË·st lidsk˝ch pr·v, budou zcela
nez·konnÈ, samoz¯ejmÏ s v˝jimkou misie isl·mskÈ.
RovnÏû je t¯eba poznamenat, ûe k¯esùanÈ
trpÌ poslednÌ dobou takÈ Ëasto n·silÌm ze strany terorist˘. CÌlem jejich ˙tok˘ nejsou jen
ûeny bez p¯Ìsluön˝ch rouöek a prodavaËi alkoholu, ale st·le vÌce takÈ pasto¯i, cÌrkevnÌ
budovy a k¯esùanskÈ humanit·rnÌ organizace.
ñ idea, NÏmecko, 6. b¯ezna 2004

E VA N G E L I C K Ý
P Ř E D S TAV I T E L J E P R O T I
ČLENSTVÍ TURECKA V EU
Evangelický představitel varoval
před přijetím Turecka do Evropské
unie. Plné členství převážně muslimského národa by vedlo ke střetu
kultur, uvedl Christoph Morgner, prezident největší protestantské asociace právníků v Německu, tzv. Gnadauské unie čítající okolo 300 000
členů.
Při svém projevu z 9. února 2004
ve švábském Gmuendu poblíž Stuttgartu vyjádřil Morgner obavu nad
možným narušením demokratických
kořenů, které mají původ v křesanství, ze strany islámských extrémistů. Již německý právní řád byl
pod záminkou náboženských důvodů nevhodně pozměněn.
Morgner citoval rozhodnutí nejvyššího soudu, které povoluje rituální porážku zvířat. Tím však došlo
k omezení již existujícího německého zákona postihujícího krutost vůči
zvířatům. Rovněž některým muslimským ženám bylo dovoleno použít
na osobní doklady fotografii, kde mají
oblečenou tradiční muslimskou roušku, což však odporuje příslušným
německým předpisům. Morgner se
obává, že tak může být jednoho dne
legalizována i polygamie.
Německý právní řád se tak stává
stále nevyváženějším vzhledem minoritám z řad přistěhovalců, uvedl
Morgner. Více než tři miliony z dvaaosmdesátimilionové německé populace jsou muslimové. Zatímco
Morgner oponuje přijetí Turecka do
řad EU, podporuje současně větší
politickou, ekonomickou a kulturní
spolupráci.
– idea, Německo, 14. února 2004

M˘ûete n·m ps·t na naöi e-mailovou
adresu:
ppc-sf@cmail.cz
DalöÌ informace v†angliËtinÏ lze najÌt
na internetov˝ch
adres·ch: www.persecution.com
www.persecution.net
StaröÌ ËÌsla v†elektronickÈ podobÏ
naleznete na internetovÈ adrese:
mucednici.prayer.cz
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O andÏlech
Pro k¯esùana je komunikace s†andÏly norm·lnÌ. N·ö P·n ¯ekl: ÑUz¯Ìte nebesa
otev¯en· a†andÏly BoûÌ vystupovat a†sestupovat na Syna ËlovÏka (Jan 1, 51).
NenÌ to vöak privilegium, kterÈ by bylo vyhrazeno jen pro BoûÌ dÏti ale t˝k·
se vöech lidÌ praktikujÌcÌch opravdovou modlitbu. Pohansk˝ Kornelius ÑjasnÏ
spat¯il BoûÌho andÏla, jak k†nÏmu vch·zÌì (Skutky 10,3). Kdyû sv˘j p¯ÌbÏh
vypr·vÏl pozdÏji Petrovi, ten nebyl nikterak p¯ekvapen (Skutky 10,30). Jak·
by to byla andÏlsk· existence, kdyby andÏlÈ nepom·hali lidem? AndÏl P·nÏ
p¯iöel rovnÏû na pomoc Petrovi (Skutky 12,7).
Propast mezi ËlovÏkem a†andÏlem nenÌ zas tak velk· jak si moûn· p¯edstavujeme. LidÈ jsou Ñpulciì andÏl˘. AndÏlÈ jsou pak dokonËen˝mi vÏ¯ÌcÌmi. P·n
JeûÌö prohl·sil, ûe p¯i vzk¯ÌöenÌ budeme jako andÏlÈ BoûÌ v†nebi (Matouö 22,30),
coû naznaËuje, ûe jsme v†tomto ûivotÏ jak˝misi z·rodky andÏl˘, kte¯Ì majÌ zajiötÏn pln˝ r˘st, neboù naötÏstÌ v†tÈ sfÈ¯e nad n·mi û·dnÈ potraty neexistujÌ.
ProË ale potom nevidÌme vöichni andÏly?
Jejich zjevenÌ m˘ûe b˝t nebezpeËnÈ pro ty, kte¯Ì jsou k†tomu duchovnÏ nezp˘sobilÌ a†vyvolat u†nich öok, jako p˘sobÌ dotek dr·tu pod vysok˝m napÏtÌm.
Str·ûci stojÌcÌ u†JeûÌöova hrobu Ñbyli strachem bez sebe a†strnuli jako mrtvÌì,
kdyû uvidÏli andÏla P·nÏ (Matouö 28,4). A†tak se andÏlÈ obËas oblÈkajÌ jako
lidÈ. Kornelius Petrovi ¯ekl: ÑSt·l p¯ede mnou muû v†z·¯ÌcÌm rouchu.ì V†den
nanebevzetÌ spat¯ili apoötolÈ Ñdva muûe v†bÌlÈm rouchuì (Skutky 1,10). Byli to
andÏlÈ.
Nem˘ûeö si b˝t jist, ûe jsi se jeötÏ nesetkal s†andÏlem. Moûn· jsi ho jenom
nerozpoznal. Bible doporuËuje pohostinnost slovy: ÑTak nÏkte¯Ì, aniû to tuöili,
mÏli za hosty andÏlyì (éid˘m 13,2).
Udrûuj s†andÏly obecenstvÌ. Vaû si jich ale souËasnÏ si buÔ vÏdom jejich
omezen˝ch moûnostÌ. AndÏlÈ nevÏdÌ vöechno. Kaûd˝ andÏl m· pouze jistÈ posl·nÌ a†nic vÌc dÏlat nem˘ûe.
Kdyby andÏl P·nÏ, kter˝ pannÏ Marii ozn·mil, ûe ve svÈm l˘nu poËne BoûskÈ dÌtÏ, to ¯ekl rovnÏû Josefovi, pak mohlo b˝t o†jednoho zarmoucenÈho ËlovÏka mÈnÏ. Ale on to neuËinil, protoûe obdrûel jen jedno povÏ¯enÌ.
Kdyby andÏl, kter˝ ve snu varoval Josefa, ûe novorozen˝ JeûÌö je v†ohroûenÌ
ûivota, sdÏlil rovnÏû vöem rodiË˘m v†BetlÈmÏ varov·nÌ o†Herodov˝ch zl˝ch
z·mÏrech, nemuselo dojÌt k†hroznÈ masovÈ vraûdÏ novorozeÚat. Ale tento andÏl nevÏdÏl vöechno.
Usilujme proto o†spoleËenstvÌ se samotn˝m P·nem.
Z tajemn˝ch d˘vod˘ bojujÌ obËas andÏlÈ s†lidmi. Ale neboj se. J·kob andÏla
porazil (Genesis 32,24ñ28). A†pr·vÏ o†tom je naöe neustaviËn· modlitba.
Dokonce i†kdyby ti nÏjak˝ andÏl oponoval, m˘ûeö ho p¯emoci. Pouze s·m
B˘h je vöemohoucÌ. Vûdy se mu usiluj bezpodmÌneËnÏ pod¯Ìdit.
ñ Z†knihy Richarda Wurmbranda 100 Prison Meditations

H L A S°
¡ ´
MUCEDNIKU
vych·zÌ pÏtkr·t do roka.
V prosinci vych·zÌ dvojËÌslo.
Bulletin vyd·v· obËanskÈ sdruûenÌ
Pomoc pron·sledovanÈ cÌrkvi.
K hlavnÌm cÌl˘m tohoto sdruûenÌ pat¯Ì:
a)†poskytovat hmotnou a duchovnÌ pomoc pron·sledovan˝m a pot¯ebn˝m
k¯esùan˘m
b)†informovat ve¯ejnost o pron·sledov·nÌ k¯esùan˘
c) podporovat vyd·v·nÌ literatury, kter· vypovÌd· o k¯esùansk˝ch muËednÌcÌch
ObËanskÈ sdruûenÌ ˙zce spolupracuje
s celosvÏtovou misijnÌ organizacÌ International Christian Association.
P Ã T H L AV N Õ C H Z ¡ S A D
tÈto misie je zaloûeno
na Epiötole éid˘m 13,3
1. Poskytovat (v p¯ÌsluönÈm jazyce)
Bible, k¯esùanskou literaturu a vysÌlat
k¯esùanskÈ rozhlasovÈ programy do
zemÌ a oblastÌ, kde jsou k¯esùanÈ pron·sledov·ni.
2. Poskytovat v tÏchto oblastech pomoc rodin·m k¯esùansk˝ch muËednÌk˘.
3. Organizovat podp˘rnÈ projekty na
pomoc vÏ¯ÌcÌm, aby v zemÌch, kde byli
pron·sledov·ni komunistick˝m reûimem mohli obnovit sv· vyzn·nÌ i†civilnÌ
ûivoty.
4. ZÌskat pro Krista ty, kte¯Ì vzdorujÌ
evangeliu.
5. Informovat svÏt o krutostech p·chan˝ch na k¯esùanech.

Tento bulletin lze bezplatnÏ objednat na adrese:
Hlas muËednÌk˘
poöt. p¯. 21
377 01 Jind¯ich˘v Hradec
DobrovolnÈ p¯ÌspÏvky je moûno zasÌlat na ˙Ëet:
Pomoc pronásledované církvi
ČSOB Jindřichův Hradec
č. ú.: 131257607/0300
konstantní symbol: 379

BolÌvie
D AV O B V I N I L K Ř E S ŤA N Y Z P Ř I V O L Á N Í
BOUŘE
Protože křesané evangelikálního sboru ve vesnici
Quechua (ležící asi 150 km jižně od bolívijského města Oruro) rozpoznali pohanskou a hříšnou povahu
karnevalových svátků, rozhodli se, že tyto sváteční
dny stráví prací na svých polích. Avšak 27. února, dva
dny po skončení karnevalu se v tomto regionu strhla
prudká bouře, která značně poničila úrodu. Podle
zprávy agentury Compass Direct z 8. března, začali
vesničané obviňovat evangelikální křesany, že rozhněvali duchy tím, že se neúčastnili karnevalových
slavností.
Ve vesnici bylo svoláno shromáždění lidu a předvoláni tamní evangelikální křesané. Přišel však pouze jeden, Fortunato Bernal, který se domníval, že ho
ochrání jeho členství ve vesnické radě. Zbytek věřících se shromáždil v horách ke společné modlitbě.
Když Bernal přišel na srocení lidu, vesničané ho zbili
tak surově, že ztratil vědomí. Když dav viděl, že
ostatní křesané nepřišli, vrhli se na tamní kostel
a úplně jej zničili.
Starší sboru podali oficiální stížnost požadující náhradu zničeného sborového majetku, avšak zástupce prefekta provincie, který stížnost vyřizoval stál na
straně animistů – odmítl potrestat osoby odpovědné
za útok a stanovil hodnotu škody jen na zlomek
skutečné náhrady.
Tímto příkladem posílil vesnické předáky, kteří začali požadovat, aby se evangelikálové buï své víry
zřekli anebo odešli z vesnice. Církevní starší hledají
podporu na jiných místech, ale vesničané vyhrožují,
že zabijí každého, kdo by se jich odvážil zastávat.
Modlete se za pokojné řešení této situace a za to,
aby křesané svým postojem dobře svědčili o své víře
v Krista.
– Hlas mučedníků, Kanada, 10. března 2004

