H L A S°
¡ ´
MUCEDNIKU
»LEN
MEZIN¡RODNÕ
KÿESçANSK…
ASOCIACE
ICA

M U » E D N Õ C I K ÿ E S çA N S K … V Õ R Y
/SKRYT… KAMENY V NAäICH Z¡KLADECH/
PERPETUA A FELICITAS (1915)

Zem¯ely kolem roku 200
ÑMysli na svou matku, svÈho bratra, svou tetu. ProsÌm, Perpetuo, mysli takÈ na mÏ, svÈho otce. Ale ze
vöeho nejvÌce mysli na svÈ malÈ dÌtÏ!ì
Perpetua se tak¯ka zhroutila z·rmutkem nad slovy svÈho otce. Ona a Ëty¯i dalöÌ vËetnÏ jejÌ mladÈ
otrokynÏ Felicitas byly ve vÏzenÌ v severoafrickÈm
mÏstÏ Kart·gu. Proti nim vznesenÈ obvinÏnÌ znÏlo:
Jsou to k¯esùanÈ.
Bylo to kolem roku 200. ÿÌmsk˝ cÌsa¯ Septimus
Severus provedl hon na zr·dce a k¯esùanÈ se jevili
jako lidÈ s ÑnebezpeËn˝m nedostatkem loajalityì.
NechtÏli obÏtovat kadidlo ñ dokonce i za cenu ztr·ty ûivota.
ÿÌmskÈ shrom·ûdÏnÌ ale nechtÏlo muËednÌky. Co
chtÏli, byla obÏù ¯Ìmsk˝m boh˘m, vlasteneckÈ gesto, podobnÏ jako t¯eba voj·ci salutujÌ p¯ed vlajkou.
Ale Perpetua z˘stala ve svÈm p¯esvÏdËenÌ neochvÏjn·. Jako k¯esùanka cÌtila, ûe poûadovanÈ obÏtov·nÌ
je totÈû jako zap¯Ìt Krista, kterÈho povaûovala za
svÈho jedinÈho P·na.
Perpetua byla asi dvaadvacetilet· a ned·vno porodila syna. Je oËividnÈ, ûe byla k¯esùankou jen kr·tce. JejÌ otrokynÏ Felicitas jÌ byla tak¯ka sestrou.
A takÈ i ona byla Ëerstvou matkou a dÌtÏ porodila
kr·tce po svÈm zatËenÌ.
Perpetua byla vzdÏlan· ûena a plynnÏ hovo¯ila
latinsky i ¯ecky. Naöe informace o jejÌm pobytu ve
vÏzenÌ poch·zejÌ z denÌku, kter˝ si vedla. (DalöÌ vÏ¯ÌcÌ pak doplnili podrobnosti o jejÌ popravÏ.)
JejÌmu otci bylo dovoleno ji t¯ikr·t navötÌvit
a vûdy ji snaûnÏ prosil, aby sv˘j postoj p¯ehodnotila.
V tÈto patriarch·lnÌ spoleËnosti by û·dn· sluön· dcera nemohla otci nÏco takovÈho odep¯Ìt a tak ho vypokračování 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

NOVINKA Z NAKLADATELSTVÍ STEFANOS
Richard Wurmbrand

Vězeňské zdi kdyby promluvily
Autor knihy, rumunský luterský farář, jenž byl ve své vlasti v padesátých
letech čtrnáct let vězněn pro víru, zde předkládá svá kázání, která si v duchu
sestavil ve vězení, a to zejména během dlouhých dvou let strávených na
samotce. Kniha je pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách
křesanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství.
J. B. Phillips, americký teolog a tvůrce známého moderního anglického
překladu Nového zákona, napsal po přečtení této knihy: „Je to snad nejpodivuhodnější kniha, kterou jsem kdy četl. Richard Wurmbrand musí být jedním z nejdůležitějších křesanů naší doby. Jeho zkušenosti přesahují mnohé
z toho, co považujeme za nejzazší meze lidských možností, a kde si on přesto zachoval víru v Krista i moc Boží lásky.“
Některé myšlenky autora nám možná budou připadat zvláštní. Autor sám
v úvodu knihy o tom píše:
Dobře vím, že mnou vyslovené myšlenky jsou v rozporu s tím, jak mnozí
křesané rozumějí Písmu. Avšak můj život v čase, kdy jsem ona kázání sestavoval, se rovněž neshodoval s životním stylem křesanů ve svobodném světě.
Neměl jsem Bibli, teologické knihy ani křesanské společenství, jež by dohlíželo na správnost mého uvažování. Neporovnávejte mé myšlenky ze samotky s tím, co vás napadá, když sedíte v pracovně či obývacím pokoji. Raději
se snažte pochopit, co si mysleli a myslí miliony křesanů v komunistických
věznicích, když na ně dorážejí strašlivé zmatky.
Vázaná, 12×18 cm, 136 stran, cena 175 Kč
Kniha vyjde v první polovině července!
Časově omezená nabídka:
Pokud si knihu objednáte do 15. července, obdržíte ji za zvýhodněnou
nakladatelskou cenu 150 Kč.

Richard Wurmbrand
napsalÖ

pokračování z 1. str. obálky

dat ve ve¯ejnou nelibost. Ale Perpetua odmÌtla p¯i vöech t¯ech n·vötÏv·ch otcovy prosby, aby zap¯ela svou vÌru. Od mlad˝ch ûen,
zejmÈna z urozenÈ rodiny, se oËek·valo, ûe svÈ otce budou poslouchat. Avöak k¯esùanstvÌ ustanovuje novou rodinu ñ cÌrkev. Tato
mlad· ûena povaûovala posluönost
v˘Ëi tÏlu Kristovu i NebeskÈmu
Otci za p¯ednÏjöÌ neû svÈ z·vazky
v˘Ëi vöem pozemsk˝m vazb·m. TakÈ podpora, kterou obÏma ûen·m
cÌrkev prokazovala, je ujiöùovala
o tom, ûe o jejich malÈ dÏti bude
postar·no.
Kdyû jÌ do ûal·¯e p¯ivedli jejÌho
malÈho syna, Perpetua napsala:
ÑNajednou jsem se opÏt cÌtila zdrav· a opustily mÏ veökerÈ starosti
i ˙zkost, co bude s m˝m dÌtÏtem.
VÏzenÌ se pro mÏ n·hle stalo mÌstem, kde jsem chtÏla b˝t vÌce neû
kdekoli jinde.ì
P¯esvÏdËenÌ obou mlad˝ch ûen
bylo neot¯esitelnÈ. Zap¯Ìt Krista
bylo horöÌ neû smrt. N·sledovat ho
bylo pro nÏ posluönostÌ ËÌslo jedna,
aù to st·lo cokoli. Perpetua mÏla
takÈ extatickÈ vidÏnÌ, v nÏmû vidÏla, jak spoleËnÏ s dalöÌmi kr·ËÌ po
ostr˝ch d˝k·ch vzh˘ru a jsou vÌt·ni Spasitelem v kr·snÈ zahradÏ.
Kdyû nastal osudov˝ den, Perpetua a Felicitas opouötÏly vÏzenÌ,
aby byly odvedeny do arÈny, podle
oËit˝ch svÏdk˘ Ñradovaly se, jako
by byly na cestÏ do nebeì. ObÏ
k¯esùanky byly p¯ed bÏsnÌcÌm davem hozeny divok˝m öelm·m. RozdivoËel· kr·va je nejprve povalila, ale Perpetua se postavila a
pomohla Felicitas na nohy. ObÏ byly horlivÏ p¯ipraveny zem¯Ìt pro
P·na.
Perpetua takÈ povzbuzovala
dalöÌ k¯esùany, kte¯Ì mÏli tent˝û
˙dÏl, volala: ÑSt˘jte pevnÏ ve vÌ¯e
a milujte jeden druhÈho a to, co se
s v·mi dÏje, v·s nebude moci oslabit!ì BÏsnÌcÌ zvÌ¯ata obÏ ûeny po-

N¡ä NEJVÃTäÕ HOST

Je hoden [setnÌk]
abys mu to udÏlal.
(LUK¡ä 7,4)

Naöi draze milovanÌ!
P¯i jednÈ p¯Ìleûitosti ¯ekli JeûÌöi, ûe ¯Ìmsk˝ setnÌk je hoden toho, aby mu bylo pomoûeno. M˘ûeme se modlit za konkrÈtnÌ lidi, aby
byli spaseni, ale pouhÈ naöe prosby nestaËÌ.
Pokud n·s druzÌ û·dajÌ, abychom se za nÏ
modlili, musÌme si uvÏdomit, ûe naöe intervence nemusÌ p˘sobit, pokud tito lidÈ nebudou sami litovat sv˝ch nepravostÌ a nedovolÌ
Kristu, aby oËistil jejich srdce i ûivoty.
P·n JeûÌö je nejvz·cnÏjöÌ host, kterÈho kdy
m˘ûeme ve svÈm ûivotÏ p¯ijmout.
Vypr·vÌ se p¯ÌbÏh o jednom k¯esùanskÈm
otci, kter˝ svÈmu synovi ¯ekl, aby uklidil zahradu, Ñprotoûe n·s dnes navötÌvÌ JeûÌö se
sv˝mi uËednÌkyì. Protoûe chlapec jiû JeûÌöe
znal a miloval, pracoval na zahradÏ co nejusilovnÏji, aû koneËnÏ ¯ekl otci: ÑJsem hotov.ì
Otec si celou zahradu proöel a pak ¯ekl:
ÑVöechno je kr·snÏ uklizenÈ, ale p¯ece jen to
jeötÏ nenÌ dostaËujÌcÌ pro JeûÌöe.ì
DÌtÏ se vr·tilo na zahradu a s nov˝m el·nem posbÌralo z cestiËek kaûd˝ uschl˝ lÌsteËek i kaûdÈ smÌtko. Kdyû otec prohlÌûel jeho
˙silÌ podruhÈ, ¯ekl: ÑBravo! Zahrada je nynÌ
skuteËnÏ dokonale uklizen·, ale jeötÏ to st·le
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nenÌ ta zcela zvl·ötnÌ Ëistota, kterou by si Syn
BoûÌ zasluhoval.ì
Chlapec se otce zeptal: ÑA co je tou zvl·ötnÌ Ëistotou?ì
Otec chlapci odvÏtil: ÑPro takovÈho vz·cnÈho hosta nestaËÌ pouze uklidit jen vöechno
oöklivÈ. MusÌö zahradu rovnÏû vyzdobit jako
nikdy p¯edtÌm. Rychle, jako JeûÌö˘v p¯Ìtel,
vysaÔ v zahradÏ kr·snÈ orchideje, r˘ûe a lilie,
kterÈ tam d¯Ìve nebyly. Pak se musÌö postarat, aby bylo rovnÏû dostatek svÏtla a vöechny
kvÏtiny se kr·snÏ h¯ejivÏ leskly. JeûÌö je hostem nep¯ekonatelnÈ vzneöenosti a podle toho
musÌ b˝t p¯ijat.ì

valila a sm˝kala s nimi po ploöe arÈny. P¯esto z˘staly ûeny jeötÏ naûivu. Proto k nim p¯istoupili voj·ci,
aby na nich dokonali rozsudek smrti. Podle oËit˝ch svÏdk˘ se voj·kovi, kter˝ p¯istoupil k Perpetue, tak
t¯·sla ruka, ûe si Perpetua sama
p¯iloûila jeho meË na hrdlo a tak
naznaËila, ûe je p¯ipraven zem¯Ìt.
ObÏ mladÈ ûeny, jen kr·tce vÏ¯ÌcÌ, se staly rychle hrdinkami vÌry
a p¯Ìkladem pro vöechny ostatnÌ
k¯esùany.
O dvÏ stoletÌ pozdÏji pouk·zal sv.
Augustin na p¯ÌznaËn· jmÈna obou
muËednic. Spojily se podle nÏho
Ñperpetua a felicitasì, coû doslova
znamen· ÑvÏËnÈ ötÏstÌì, a p¯esnÏ
takÈ toho, obÏ ûeny dos·hly.
Podle obÏûnÌku Christian History
Institute
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PROBL…MY SVÃDOMÕ

Kdyû jsem byl v rumunskÈm vÏzenÌ, mÏli tam
nÏkte¯Ì spoluvÏzni majÌcÌ k¯ehkÈ svÏdomÌ velkÈ problÈmy.
Tak nap¯Ìklad r·no p¯iöel dozorce, otev¯el
okÈnko cely a zeptal se, kolik je n·s celkem
v cele.
Pokud se stalo, ûe bÏhem noci zem¯el nÏkter˝ z vÏzÚ˘ a my bychom odpovÏdÏli Ñöestn·ctì namÌsto Ñpatn·ctiì, mohli jsme zÌskat
na cel˝ den jednu porci jÌdla navÌc. To by bylo
pro nemocnÈ vÏznÏ velk˝m dobrodinÌm. Bylo
vöak spr·vnÈ lh·t? VzpomnÏli jsme si, ûe David kdysi provedl zak·zanou vÏc, aby zÌskal
potravu pro svÈ hladovÈ voj·ky (1. Samuelova 21,1ñ6). Avöak co my?
NÏkolikr·t se stalo, ûe kdyû byl nÏkter˝
z vÏzÚ˘ vyvol·v·n, aby dostal za nÏjak˝ p¯estupek 25 ran biËem, vystoupil z ¯ady hebrejsk˝ k¯esùan Milan Haimovici, aby p¯ijal
trest mÌsto jmenovanÈho uboû·ka.
Jelikoû dozorci, kte¯Ì se specializovali na
bitÌ, vÏznÏ podle jmÈna neznali, bylo snadnÈ
je oklamat. Bylo vöak spr·vnÈ zalhat a prohl·sit: ÑTo jsem j·ì a klamnÏ se vyd·vat za
jinou osobu? Je to podvod anebo naplnÏnÌ
onoho velkÈho p¯ik·z·nÌ ñ milovat svÈ bliûnÌ?
MÏli jsme ale i jinÈ problÈmy neû jen se sv˝m
svÏdomÌm. V zimÏ n·m komunistÈ Ëasto nabÌzeli hork˝ Ëaj nebo polÈvku. Mohli jsme si

IndonÈsie

SVĚDECTVÍ HETTY
SIGIORY
Křesanská vesnice Mamoya byla
terčem útoku militantních muslimů již celkem pětkrát. K tomu poslednímu pátému útoku došlo
25. května 2000, a právě v ten den
zakusila sedmatřicetiletá Hetty
Sigiora, jak kruté pronásledování, tak i Boží zázračnou ochranu.
Kolem páté hodiny ráno uslyšela
Hetty střelbu i výbuchy granátů.
Ihned popadla své dvě děti a běžela
se s nimi ukrýt do budovy kostela,
kam rovněž přiběhla řada dalších
vesničanů. Tisíce bojovníků militantní organizace Laskar Džihád vyzbrojených automatickými zbraněmi postupovalo ze všech stran k vesnici
včetně od moře. Křesanští muži se
pokoušeli útočníky zastavit mačetami i čímkoli ostrým, co měli zrovna
po ruce. Také manžel Hetty se připojil k obráncům.
Když byli obránci poraženi, snažili se utéci do džungle. Ještě před-
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vybrat, buÔ budeme sn·öet straölivou zimu
a nebo se malinko zah¯ejeme, ale budeme
z·hy trpÏt hroznou bolest, kdyû nebudeme
moci jÌt na toaletu. Nakonec tento problÈm
nÏkte¯Ì vy¯eöili tÌm, ûe vykonali pot¯ebu do
misky ze kterÈ pak jedli.
Tito brat¯i, kte¯Ì se museli za tÏchto situacÌ rozhodovat, vöak byli daleko od nÏjakÈho
zoufalstvÌ. Jak je to moûnÈ? Touûili ûÌt podle
Bible, kter· n·s uËÌ, ûe m·me kaûd˝m souûenÌm proch·zet s radostÌ, neboù B˘h je p¯ipraven hojnÏ obdarovat ty, kte¯Ì k nÏmu volajÌ.
V S˙d·nu byl katolick˝ knÏz Bagriel Dwatuka zavÏöen na lano a pak biËov·n. Pak mu
jeho muËitelÈ zasypali ËerstvÈ r·ny solÌ. Za
toto hroznÈ muËenÌ jeötÏ musel ¯Ìci: ÑDÏkuji!ì
Avöak k¯esùanÈ to mohou ¯Ìci, i kdyû je
k tomu nikdo nenutÌ. Ti, kte¯Ì n·s zraÚujÌ,
n·s souËasnÏ povzn·öejÌ k pochopenÌ tajemstvÌ utrpenÌ (1. Petrova 4, 12;13).
V S˙d·nu bylo zabito mnoho k¯esùan˘.
NÏkterÈ ˙toËnÌci uvÏznili v kostele, p¯iv·zali
je tenk˝mi provazy k lavici a pak jim muslimsk˝ velitel ¯ekl: ÑZa okamûik v·s vöechny post¯ÌlÌme. Aù v·s p¯ijde v·ö B˘h zachr·nit!ì Pak voj·ci vypr·zdnili do bezmocn˝ch
vÏ¯ÌcÌch z·sobnÌky sv˝ch automatick˝ch
zbranÌ.
Tito muËednÌci ûijÌ nynÌ jiû mimo n·ö Ëas.
Apoötol Pavel na adresu umuËen˝ch k¯esùan˘ napsal: ÑJsme obklopeni takov˝m oblakem svÏdk˘ì (éid˘m 12,1). Tito svÏdkovÈ vÌry
byli a jsou hlavnÌ inspiracÌ naöÌ misie, kter·
zve¯ejÚuje heroickÈ p¯ÌbÏhy k¯esùansk˝ch
muËednÌk˘ ve vÌce neû Ëty¯iceti jazycÌch. Oni
n·s ÑobklopujÌì, kdyû k·ûeme a pÌöeme
o dneönÌ pron·sledovanÈ cÌrkvi a kdyû se snaûÌme tÏmto utlaËovan˝m vÏ¯ÌcÌm i jejich rodin·m nejr˘znÏjöÌm zp˘sobem pom·hat.
JeûÌö touûÌ pracovat spoleËnÏ se svou cÌrkvÌ. Budete-li ochotni aby konal i vaöÌm prost¯ednictvÌm, pak p˘jdete po stezce hrdin˘
vÌry minulosti i souËasnosti.

tím manžel Hetty zahlédl jejich krávu, která zůstala přivázána u domu.
Když odběhl k ní, aby ji vyprostil,
hodil po něm jeden z útočníků ruční
granát. Jako zázrakem však nálož
nevybuchla.
Během útoku přišlo o život více
než dvacet vesničanů a další stovky
byly zraněny. Domy i kostely však
byly zcela vypáleny.
Hetty se rozhodla, že uteče
i s oběma dětmi (patnáctiletou Imeldou a dvouletou Klemensiou) do
džungle. Všechny běžely společně
do prudkého, silně zarostlého svahu a držely se přitom všeho, co je
mohlo udržet. V jednu chvíli se matka chytila stromku, který se ale zlomil a žena se skutálela dolů, přímo
před jednoho útočníka. Obě její děti
to seshora viděly, ale protože se
bály, utíkaly dál.
Muž ji bez jediného slova sekl
mačetou do břicha a hlavy a pak
řekl: „Pojï s námi a staň se muslimkou a zachráníš se.“ Hetty v bolestech odpověděla: „Ne, raději zemřu ve své víře než jít s vámi. Jen
mě tady pohřběte.“ Rozhněvaný zabiják ji ještě sekl do ruky a pak šel
za svými kumpány.
Těžce zraněná Hetty nebyla
schopna chůze. Plazila se po zemi
a bořila se do blátivých děr pod banánovníkem. Přitom se modlila: „Pane, i když mi ti lidé provedli takové
zlo, nic se nemůže změnit na tom, že
má síla a uzdravení přichází od tebe.“ A tak Hetty zůstala ležet v jedné
blátivé díře a čekala na pomoc.
Naneštěstí se onen zabiják vrátil
v doprovodu dalšího, aby společně
Hetty dobili. Hetty je viděla, slyšela
jak spolu hovoří, ale bylo jí velmi
divné, že oni nevidí ji. Muž, který ji
dříve zranil řekl: „Ještě před několika minutami tady byla. Musíme ji
dodělat!“ Nakonec muži posbírali
suché listí a trávu a zapálili to
v domnění, že tím zraněnou ženu
vypudí z jejího úkrytu.
Obě děti běžely dál do džungle
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PO»ET KÿESçANŸ SE ZTROJN¡SOBIL

BÏhem uplynul˝ch deseti let se poËet k¯esùan˘ v äanghaji, druhÈm nejvÏtöÌm mÏstÏ »Ìny,
vÌce neû ztrojn·sobil. Mezi sedmi a p˘l miliony tamnÌch obyvatel ûije 127 000 evangelik·lnÌch k¯esùan˘. ShromaûÔujÌ se ve 111 registrovan˝ch sborech, ale rovnÏû i v mnoha
dom·cÌch cÌrkvÌch. Ta druh· skupina rovnÏû
zakouöÌ pron·sledov·nÌ.
ÿada p¯edstavitel˘ dom·cÌch cÌrkvÌ proûila zatËenÌ, v˝slechy i bitÌ. Devades·tilet˝ k¯esùan Li Moxi psal svou vlastnÌ krvÌ na vl·dnÌ
mÌsta dopisy, ve kter˝ch se snaûil komunistick˝m ˙¯ednÌk˘m vysvÏtlit, ûe k¯esùanÈ komunisty jako svÈ bliûnÌ milujÌ, avöak nemohou ve svÈ vÌ¯e dÏlat kompromisy jen kv˘li
tomu, aby se jim zalÌbili.
Hetty ukazuje na svÈm tÏle jizvy po ran·ch maËetou

MISIE V ARM…NII

v horách. Ještě téhož večera se na
jednom z horských vrcholů sešly
s dalšími křesany z jejich vesnice.
Hetty dál tiše ležela v blátivé díře,
čekala a modlila se o pomoc. Pak
náhle uslyšela tlumené hlasy lidí,
kteří zpívali křesanské písně. Byli
to muži, kteří bránili vesnici. Hetty
na ně ze všech sil vykřikla a oni jí
přišli na pomoc. Ihned ji odvezli do
nemocnice v městě Tobelo, kde zůstala dva týdny na léčení.
Potom jí ošetřující lékař řekl: „Zítra už můžete jít domů.“ Hetty odpověděla: „Jít domů? Ale kam! Žádný
domov už nemám.“
Její rodina pobývala v té době
s ostatními vesničany pod širým nebem. Nyní je Hetty se svou rodinou
v utečeneckém táboře, asi půl hodiny cesty od jejich vesnice.
O pronásledování, kterým prošla,
Hetty prohlašuje: „Bible nám říká,
že když nás někdo udeří do tváře,
máme mu nastavit druhou.“
Tyto události Hetty přivodily veliké trauma. Hluboké sečné rány jí
přealy také nervy. Nyní se duševně
i tělesně zotavuje. Hlas mučedníků

ÑPro sousedy jsme p¯edmÏtem sv·ru, nep¯·tel˘m pro smÌchì (éalm 80,7).
Tato slova by mohla b˝t naps·na o armÈnskÈm lidu.ì Jiû od t¯etÌho stoletÌ byli obyvatelÈ tÈto zemÏ p¯ev·ûnÏ k¯esùanÈ a n·sledn·
historie ArmÈnie je naplnÏna pron·sledov·nÌm. PoslednÌ holocaust na tomto obyvatelstvu sp·chali v roce 1915 Turci.
Naöe nÏmeck· misie vytiskla Bible v armÈnötinÏ, a dalöÌ k¯esùanskou literaturu. Tyto materi·ly je nynÌ moûno do tÈto svobodnÏ p¯iv·ûet. Pro distribuci literatury jsme takÈ
v ArmÈnii zaloûili k¯esùanskÈ centrum.
V naöem k¯esùanskÈm ûivotÏ i pr·ci bychom
mÏli vöichni prokazovat vdÏËnost Bohu za
jeho mnoh· poûehn·nÌ i za kaûdou p¯Ìleûitost, kdy mu m·me osvÏdËit svou vÏrnost.
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.
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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 ¯Ìjnu 1996.]

jí opatřil rovněž zevrubnější léčení
v jednom bezpečném městě.
Největší úkol naší misie v Indonésii cítíme v oblasti komunikace
a cestování. Tento nejlidnatější muslimský národ na světě obývá celkem 3 000 ostrovů. A tak musíme
Hetty a dalším zaplatit rovněž letenky a lodní dopravu. Modlete se za
Hetty i všechny další podobně postižené křesany, aby opět nabyli
dřívějších sil.
– Hlas mučedníků, USA, květen
2004

Eritrea
PRON¡SLEDOV¡NÕ NENÕ PÿÕJEMN…, JE ALE
UéITE»N…

Letay nemohla o svÈ k¯esùanskÈ vÌ¯e mlËet.
Byla zamÏstn·na jako zdravotnÌ oöet¯ovatelka ve vÏzeÚskÈ nemocnici v mÏstÏ Assab
a p¯i svÈ profesi se setkala s ¯adou k¯esùan˘, kte¯Ì byli kv˘li vÌ¯e ve vÏzenÌ, a kte¯Ì jÌ
svÏdËili o Kristu. ÑJsme p¯ece vöichni souË·stÌ jednoho duchovnÌho tÏla, jak mohu
tedy mlËet o jejich utrpenÌ?ì ptala se sama
sebe.
V Eritreji ûijÌ evangelik·lnÌ k¯esùanÈ pod
st·le vzr˘stajÌcÌm tlakem dikt·torskÈ vl·dy
komunistickÈho stylu v jejÌmû Ëele stojÌ prezident Isaias Afworki. V tÈto zemi jsou povoleny Ëty¯i n·boûenskÈ skupiny ñ muslimovÈ,
katolÌci, pravoslavnÌ a luter·ni ñ kterÈ smÏjÌ
po¯·dat ve¯ejnÈ bohosluûby. Vöichni ostatnÌ,
vËetnÏ evangelik·lnÌch k¯esùan˘, majÌ spoleËn· shrom·ûdÏnÌ zak·z·na. Vl·dnÌ p¯edstavitelÈ obviÚujÌ evangelik·lnÌ k¯esùany z toho,
ûe jsou v zemi rozdÏlujÌcÌ silou a podkop·vajÌ
n·rodnÌ jednotu. Evangelik·lnÌ p¯edstavitelÈ to rozhodnÏ popÌrajÌ a oznaËujÌ sami sebe
za p¯esvÏdËenÈ vlastence. Evangelik·lnÌ vÏ¯ÌcÌ jsou rovnÏû oznaËov·ni za öpehy etiopskÈ vl·dy, CIA a dalöÌch z·padnÌch tajn˝ch
sluûeb. ⁄¯ady takÈ k¯esùany oznaËujÌ za lenochy, kte¯Ì sv˘j Ëas promarÚujÌ v modlitb·ch
a spoleËn˝ch setk·nÌch. KromÏ toho se objevujÌ i ohavnÈ pomluvy o ˙dajn˝ch sexu·lnÌch
deliktech p·chan˝ch k¯esùany, kterÈ pr˝
v Eritreji p¯ispÌvajÌ k öÌ¯enÌ AIDS. Jen bÏhem uplynulÈho mÏsÌce bylo zatËeno kolem
350 evangelik·lnÌch k¯esùan˘.
NÏkte¯Ì z tÏchto vÏ¯ÌcÌch byli uzav¯eni do

AMBON ZNOVU
Z A C H VÁT I L A V L N A N Á S I L Í
LONDÝN, 4. května (Compass) –
V Ambonu (město ležící na stejnojmenném ostrově v jižní části indonéského souostroví Moluky) se znovu rozpoutala vlna sektářského
násilí. K nepokojům došlo v neděli
25. dubna, kdy účastníci oslav 54.
výročí založení nezávislé politické
strany FKM-RMS v rámci akce vztyčili zakázané vlajky. Muslimové, kteří
považují RMS za prodlouženou ruku
místní křesanské komunity usilující
o získání nezávislosti na vládě, byli
vztyčováním vlajek popuzeni. Místní sbory sice popřely jakoukoli účast
na akci, jejich vyjádření však nebyla
věnována žádná pozornost a ve stále rozděleném Ambonu došlo k obnovení bojů mezi muslimy a křesany. Podle některých pozorovatelů
skupiny aktivistů využívají nastalý
zmatek k rabování, zabíjení a vypalování budov a maří tak naděje na
nastolení trvalého míru v oblasti. Nicméně minulý týden se boje omezily
na samotné město a nerozšířily se
do okolních vesnic. Indonéská vláda vyslala do oblasti lékaře, vojáky
a příslušníky vojenské policie, aby
pomohli rozpoutané násilí potlačit.
Mnoho místních obyvatel uprchlo ze
svých domovů a přidalo se tak
k řadám přibližně 36 000 uprchlíků,
kteří již žijí v táborech na jižních Mo-
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poötovnÌch kontejner˘, kde byli ponech·ni
bez svÏtla, v extrÈmnÌm vedru, s minimem
vzduchu a potravy a bez jakÈkoli lÈka¯skÈ
pomoci. V srpnu minulÈho roku bylo takto
uvÏznÏno 62 k¯esùan˘ za to, ûe si vzali sebou
Bible na vojenskÈ cviËenÌ. V dalöÌch p¯Ìpadech byli k¯esùanÈ muËeni a p¯ipraveni o sv˘j
majetek. V z·¯Ì minulÈho roku bylo zatËeno
jeden·ct mlad˝ch k¯esùan˘, kdyû se v jednÈ
dom·cnosti seöli k bohosluûebnÈmu shrom·ûdÏnÌ. PolicistÈ jim rozk·zali, aby se svÈ vÌry
ihned z¯ekli. Kdyû to odmÌtli, nedostali stravu, dokud prohl·öenÌ nepodepsali.
Letay vyr˘stala v pravoslavnÈ rodinÏ,
avöak k hluböÌmu a osobnÏjöÌmu pozn·nÌ Krista p¯iöla aû v r·mci duchovnÌho probuzenÌ,
kterÈ zav·lo etiopskou pravoslavnou cÌrkvÌ.
Protoûe zakouöela ve svÈm ûivotÏ z milosti
BoûÌ duchovnÌ promÏnu, zaËala Letay spoleËnÏ s dalöÌ oöet¯ovatelkou don·öet potraviny
a penÌze sv˝m spoluvÏ¯ÌcÌm, kte¯Ì byli uvÏznÏni pro vÌru. Ale tato pomoc si takÈ vyû·dala svou daÚ.
Latey i jejÌ kolegynÏ byly p¯istiûeny jak
uvÏznÏn˝m k¯esùan˘m p¯in·öejÌ potravu. ObÏ
byly okamûitÏ zatËeny a surovÏ vysl˝ch·ny
a bity.
PrvnÌ dva dny proûÌvala Letay ve vazbÏ
nesmÌrnou ˙zkost; pak ale jejÌ srdce naplnil
BoûÌ pokoj. ÑVydala jsem sv˘j ûivot plnÏ Kristu a tak jsem se n·hle p¯estala b·t,ì prohl·sila pozdÏji Letay.
Z malÈ vazebnÌ cely byla pozdÏji p¯emÌstÏna do vÏtöÌ cely, kde s nÌ bylo dalöÌch pÏt ûen.
Bylo to totÈû vÏzenÌ, kde p¯edtÌm pracovala
jako oöet¯ovatelka. I kdyû v cele bylo hroznÈ
vedro, neboù mÏsto Assab leûÌ v pouötnÌ oblasti, vyzn·v· Letay navzdory tomu, ûe Kristus byl s nÌ. ÑByl to dobr˝ Ëas,ì prohlaöuje
Letay o svÈm öestimÏsÌËnÌm pobytu ve vÏzenÌ.
ÑVelmi to posÌlilo mou vÌru a pomohlo mi to
poznat d˘vÏrnÏji JeûÌöe.ì
Byla to takÈ ˙rodn· doba vzhledem k moûnosti hl·sat evangelium: Letay se svou kolegynÌ vypr·vÏly sv˝m spoluvÏzeÚkynÌm o Kristu a dvÏ z nich takÈ nakonec uvÏ¯ily. Kdyû
byla Letay ve vÏzenÌ, st·le jÌ Duch BoûÌ p¯i-

lukách. Otec Kees Bohm z římskokatolického krizového centra
v Ambonu prohlásil, že současná
krize znamená definitivní zastavení
mírového procesu.
– Compass Direct, USA, 4. května
2004

n

P·kist·n

K Ř E S ŤA N S K Ý S T U D E N T
ZEMŘEL NA NÁSLEDKY
MUČENÍ
ISTANBUL, 10. května (Compass) – Pákistánští policisté v středopákistánské provincii Pandžábu
minulý týden jen neochotně zatkli
muslimského duchovního poté, co
místní student křesanské univerzity podlehl následkům zranění způsobených krutým mučením v islámské madrase (semináři).
Maulvi Ghulam Rasool byl vzat
do vazby na policejní stanici Toba
Tek Singh v poledne 2. května, deset hodin poté, co devatenáctiletý
Javen Anjum zemřel ve faisalábádské nemocnici.
Navzdory iniciativám usilujícím
o propuštění duchovního na svobodu (nejprve v sobotu 8. května a
dnes znovu u magistrátního soudce)
Rasool stále zůstává v dočasné vazbě. Během sobotního přelíčení právní zástupce Anjumovy rodiny přesvědčil porotu, aby byla Anjumova
výpověï na smrtelné posteli natočená policisty 26. dubna zahrnuta do
První informační zprávy o případu.
Dnes soudce Qamar Zaman Khoker rozhodl o prodloužení Rasoolovy vazby o další dva dny, aby policie
získala čas do 12. května ke shromáždění doplňujících důkazů a zatčení dalších dvou podezřelých ze
zločinu.
„Policie se s námi snaží spolupracovat,“ uvedl místní křesan sledující celý případ v rozhovoru pro agenturu Compass, „ale celá záležitost
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pomÌnal verö z proroka Oze·öe 2,14: ÑUvedu
ji na pouöù; mluviti budu k srdci jejÌmu.ì Letay se sice nach·zela ve vÏzenÌ na pouöti, ale
nebyla sama. P·n vskutku promlouval k jejÌmu srdci.
Na konci ¯Ìjna byla Letay propuötÏna z vÏzenÌ. PoslednÌ den se jÌ jeötÏ dostalo od policist˘ dvou d˘razn˝ch na¯ÌzenÌ: musÌ p¯estat
ËÌst Bibli a takÈ se p¯estat st˝kat s evangelik·lnÌmi k¯esùany.
JejÌ nejbliûöÌ se na nÌ kv˘li jejÌ vÌ¯e v Krista velice zlobÌ. Sice ji nech·vajÌ, aby bydlela
u nich, ale zakazujÌ jÌ sch·zet se s ostatnÌmu
vÏ¯ÌcÌmi. Protoûe m· v osobnÌch dokladech
z·pis o svÈm pobytu ve vÏzenÌ a ekonomick·
situace v zemi je nanejv˝ö svÌzeln·, nepoda¯ilo se Letay dosud najÌt zamÏstn·nÌ. Navzdory vöem z·kaz˘m i varov·nÌm, jak od Ëlen˘
rodiny, tak od policie, se Letay st˝k· se sv˝mi spoluvÏ¯ÌcÌmi d·l. Dob¯e vÌ, ûe by se za
svÈ aktivity mohla dostat opÏt za m¯Ìûe. K tomu jen poznamen·v·: ÑJsem p¯ipravena!ì
Letay n·s takÈ prosila o modlitby za vÏ¯ÌcÌ, kte¯Ì jeötÏ st·le musÌ pob˝vat v eritrejsk˝ch
vÏznicÌch: ÑI kdyû jsou t¯eba duchovnÏ posilov·ni, p¯esto trpÌ fyzickou bolest a majÌ nejr˘znÏjöÌ potÌûe. ProsÌm modlete se za nÏ, za
jejich zdravÌ i dalöÌ pot¯eby.ì
P¯ÌbÏh Letay nenÌ v Eritreji nijak v˝jimeËn˝. Vl·da evangelik·lnÌm k¯esùan˘m ned˘vÏ¯uje a oznaËuje je za protivlasteneckÈ ûivly.
15. kvÏtna 2002 si jeden z ministr˘ vl·dy
p¯edvolal p¯edstavitele evangelik·lnÌch sbor˘. SdÏlil jim, ûe jejich shrom·ûdÏnÌ jsou
zak·zan·; mohou sice d·l vyvÌjet sborovou
Ëinnost a mÌt svÈ kancel·¯e, ale ve¯ejn· shrom·ûdÏnÌ musÌ p¯estat dokud sbory nezÌskajÌ
vl·dnÌ registraci.
Tyto sbory samoz¯ejmÏ podaly okamûitÏ
p¯Ìsluönou û·dost o registraci, avöak bÏhem
uplynul˝ch dvou let nezÌskala pot¯ebnou registraci ani jedna z cÌrkvÌ. NÏkterÈ sbory mimo mÏsto Asmara jiû byly p¯inuceny Ëinnost
ukonËit.
Ale k¯esùanÈ neËekali na to, aû vl·da povolÌ jejich Ëinnost. Jeden eritrejsk˝ pastor prohl·sil, ûe nehledÏ na z·kaz, zorganizoval jeho

je značně zpolitizovaná. Vláda se
snaží zamezit zatýkání maulvích
(muslimští vedoucí modliteb).“ Zatýkání těchto mužů by mohlo poškodit
vztahy s vlivným extrémistickým blokem muslimského volebního obvodu, dodal mluvčí.
Minulý týden pandžábský ministerský předseda Pervíz Elahi prohlásil, že muslimští náboženští vůdcové sice byli v minulosti zatýkáni,
současná vláda však na podobné
„extrémní“ kroky příliš nevěří. „Musíme prokázat harmonii mezi různými
náboženskými skupinami a jednotu
ve vlastních řadách, abychom rozptýlili představu o netolerantnosti
islámu,“ citoval Elahiho deník The
News ve vydání z 6. května.
Rasool působil jako vedoucí modliteb a hlídač v madrase Jamia Hassan Bin Murtaza v osadě Tarandi
nedaleko Toba Tek Singh, kde byl
Anjum pět dní mučen. Sám Anjum
označil jako jednoho ze svých trýznitelů ředitele madrasy, maulvího
Ghulama Murtaze Šáha.
Na smrtelné posteli v nemocnici
Anjum v původním prohlášení pro
policii uvedl, že důvodem jeho mučení byl odmítavý postoj k přijetí islámu. V dalším rozhovoru, který s ním
později natočila v nemocnici vlastní
rodina, Anjum prohlásil, že ho unesli
lidé z madrasy, když se zde zastavil
s úmyslem napít se vody ze školního
vodovodního kohoutu.
Jakmile se dozvěděli, že je křesan, naléhali na něj „od večera do
rána“, aby se obrátil k islámu. Když
se bránil, přistoupili k barbarským
metodám mučení.
Mučitelé Anjumovi pouštěli elektrický proud do ušních boltců, zlámali mu pravou ruku a prsty, vytrhali
několik nehtů, způsobili mu četné
popáleniny, surově jej bili přes chodidla a také mu přivodili vážná zranění ledvin a močového měchýře.
Podle oficiální pitevní zprávy vydané 6. května bylo na jeho těle údajně nalezeno 26 zranění.
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sbor setk·v·nÌ mal˝ch skupinek vÏ¯ÌcÌch nad
BoûÌm slovem. I kdyû se nesmÏly konat ve¯ejnÈ bohosluûby, cÌrkev se d·le setk·v· po dom·cnostech. NÏkterÈ sbory v tÏchto nov˝ch
okolnostech dokonce zaznamenaly n·r˘st
poËtu sv˝ch Ëlen˘.
ÑPron·sledov·nÌ nenÌ p¯ÌjemnÈ, je ale
uûiteËnÈ,ì prohl·sil jist˝ eritrejsk˝ evangelik·lnÌ pastor. Jin˝ zase vypoËÌt·v· pozitivnÌ
dopad pron·sledov·nÌ cÌrkve na jeho zemi:
vÌra vÏ¯ÌcÌch je posilnÏna, evangelium se dost·v· k dalöÌm lidem a cÌrkev je mnohem jednotnÏjöÌ.
ÑSkrze toto pron·sledov·nÌ,ì ¯Ìk· jeden
z k¯esùansk˝ch p¯edstavitel˘, ÑnevÌm jak je
to moûnÈ, ale cÌrkev roste.ì
VÏdomÌ jednoty je u eritrejsk˝ch k¯esùan˘
pozoruhodnÈ. Kdyû byl jeden z pastor˘ vloni
v lÈtÏ zatËen, pasto¯i z dvou dalöÌch evangelik·lnÌch denominacÌ p¯iöli do jeho domu, modlili se s jeho manûelkou a nabÌdli ji finanËnÌ
podporu.
ÑNedÏje se nic neû BoûÌ v˘le,ì prohlaöuje
dalöÌ eritrejsk˝ pastor. ÑM·me na zdejöÌ situaci cÌrkve jasn˝ n·zor, totiû, ûe si B˘h pouûÌv· tohoto pron·sledov·nÌ k proËiötÏnÌ svÈho lidu. Aû B˘h uvidÌ, ûe m· cÌrkev dostatek
duchovnÌho ohnÏ a ûe je dostateËnÏ oËiötÏna,
pak moûn· p¯ijde vÌce svobody. ProË JeûÌö
prohlaöuje v MatouöovÏ evangeliu, ûe si postavÌ cÌrkev na sk·le a br·ny pekla ji nep¯emohou?ì
Pastor Ghebre smÏl na vlastnÌ oËi uvidÏt
Kristovu moc budujÌcÌ jeho sbor. V lednu 2002
navötÌvil jistÈho pravoslavnÈho knÏze, kter˝
v tÈ dobÏ proûil hlubokÈ obr·cenÌ. Pastor
Ghebre vypr·vÏl knÏzi i celÈ jeho rodinÏ o svÈ
cestÏ vÌry. Kdyû se pozdÏji vöichni spoleËnÏ
modlili, vtrhla do domu policie a zatkla oba
muûe a jeötÏ knÏzovu matku. Ta byla z·hy
propuötÏna, avöak Ghebre i knÏz skonËili ve
vojenskÈm t·bo¯e.
V t·bo¯e je muËili. Svazovali je provazem,
kter˝ t·hli p¯es ˙sta, ruce a k noh·m. Takto
sv·zanÌ museli leûet na zemi ve velmi bolestivÈ pozici. Ghebreho zaËali dozorci kopat a bÌt
obuökem. V tÏchto hrozn˝ch muk·ch se Gheb-

Anjum dodal, že jej nakonec mučením donutili odříkat znění muslimského vyznání víry, což je úkon, kterým se člověk podle islámského
zákona stává muslimem. Rodině
však řekl, že se své křesanské víry
nevzdal.
Anjum studoval třetím rokem obchod na státní vysoké škole v Quetta
a byl třetí ze šesti dětí.
K jeho zmizení došlo 17. dubna,
když cestoval z Toba Tek Singh do
domu svého dědy v Gojra. Otec neprodleně přijel z Quetta, nahlásil synovo zmizení na policii, nechal odvysílat oznámení v místní kabelové
televizi a inicioval pátrání v oblasti.
22. dubna zástupci madrasy přivedli Anjuma na policii a prohlašovali, že ho přistihli v okamžiku, kdy
se snažil ukrást vodní čerpadlo. Jeho
zdravotní stav byl však natolik vážný,
že ho policisté odmítli vzít do vazby
a vyzvali rodinné příslušníky, aby jej
převezli do místní nemocnice.
Během dvou dnů chlapci selhaly
obě ledviny a místní lékaři nařídili
převoz do nemocnice Allied Hospital ve Faisalábádu. Navzdory opakované dialýze a intenzivní péči však
Anjum 2. května zemřel, 11 dní po
své hospitalizaci.
Podle zprávy zveřejněné 30. dubna v deníku Dawn ředitel madrasy
policistovi řekl, že Anjum byl závislý
na drogách a že se údajně přiznal
k pokusu o krádež ve snaze získat
peníze na narkotika.
Při návštěvě vyšetřujícího týmu
z láhaurského Centra pro právní pomoc a urovnávání vztahů policejní
stanice v Toba Tek Singh den po
Anjumově smrti vrchní policejní komisař Mohammad Anwar ul-Haq
prohlásil, že obvinění útočníci „nezbili Anjuma s úmyslem připravit jej
o život“.
Vzhledem ke skutečnosti, že Anjum údajně přišel do madrasy „s vědomým záměrem spáchání krádeže“ a zaměstnanci madrasy jej
přistihli při činu, policista dospěl
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re modlil za svÈho pravoslavnÈho p¯Ìtele, aby
ho P·n nenechal trpÏt nad jeho moûnosti,
protoûe to byl velmi k¯ehk˝ ËlovÏk. B˘h na
tyto modlitby odpovÏdÏl a knÏzi dali muËitelÈ
pouze nÏkolik polÌËk˘ a jinak ho nechali b˝t.
Ghebreho vöak tloukli celÈ t¯i hodiny a pak,
pozdÏ v noci, ho propustili. Rok na to byl
Ghebre zatËen znovu ñ spoleËnÏ s jednÌm spoluvÏ¯ÌcÌm, kter˝ byl u nÏho pr·vÏ na n·vötÏvÏ. Jen chvÌli p¯edtÌm, neû do domu vtrhla
policie, si oba muûi Ëetli 4. kapitolu 2. Korintsk˝m a zam˝öleli se zejmÈna nad 17. veröem: ÑToto kr·tkÈ a lehkÈ souûenÌ p˘sobÌ p¯enesmÌrnou v·hu vÏËnÈ sl·vy n·m, kte¯Ì
nehledÌme k viditelnÈmu n˝brû k neviditelnÈmu.ì
Navzdory zatËenÌm, bitÌ a vÏznÏnÌ je evangelium v Eritreji na postupu a cÌrkev zde roste. ÑTo je norm·lnÌ souË·st evangelia,ì prohlaöuje Ghebre. ÑTakÈ v Bibli vidÌme, ûe
cÌrkev rostla pr·vÏ tehdy, kdyû proch·zela
utrpenÌm.ì
Hlas muËednÌk˘ podporuje v Eritreji rodiny k¯esùansk˝ch vÏzÚ˘ finanËnÏ. V dalöÌch
mÏsÌcÌch chceme s eritrejsk˝mi k¯esùany vytvo¯it p¯ÌsluönÈ projekty na posÌlenÌ a povzbuzenÌ BoûÌho lidu v tÈto zemi. [V r·mci
naöÌ ËeskÈ poboËky jsme v tÏchto dnech zaslali eritrejsk˝m vÏ¯ÌcÌm z dar˘ naöich Ëten·¯˘ 2000 USD, kterÈ majÌ b˝t pouûity zejmÈna

k závěru, že „bylo Boží vůlí, aby
tímto způsobem zemřel“.
„Celou atmosféru nesnášenlivosti [vůči nemuslimům] vytvářejí školní
osnovy,“ uvedl v rozhovoru pro agenturu Compass křesanský duchovní, který se zúčastnil Anjumova pohřbu. „Právě jsme dokončili studii
nejnovějších knih vydaných vládou
a zjistili jsme, že jsou ještě více islamistické a fanatické než kdy dříve.“
V uplynulých dvou letech pákistánský prezident Pervíz Mušaraf
prohlašoval, že islámské školy podporující rozdělující „sektářské“ učení
budou muset přepracovat své
osnovy nebo jim bude hrozit zákaz
činnosti.
Ministr pro náboženské záležitosti
Mohammed Ejaz ul-Haq včera na
slavnostním shromáždění v madrase
v Taxila uvedl, že „západní propaganda směřovaná proti madrasám
je nepodložená a je zapotřebí se
proti ní postavit“. Ul-Haq byl také
citován v dnešním vydání deníku
Daily Times, když prohlásil, že „závadné“ učebnice obviňované z šíření
netolerance mezi studenty madrasy
byly staženy z trhu a že jejich autoři
budou postaveni před soud a potrestáni.
– Compass Direct, USA,
10. května 2004
Z A B I T Í PA S T O R A
Hlas mučedníků dostal nedávno
informaci, že 2. dubna byl zabit pastor jednoho malého sboru v městě
Manawala, které se nachází poblíž
Láhauru. Kolem poledne se pastor
George Masih se svou manželkou
Aniatou a čtyřmi dětmi díval na videonahrávku filmu Ježíš. Když film skončil, otevřela Aniata domovní dveře,
aby vyšla ven. V tu chvíli do domu
vtrhli dva maskovaní muži. Jeden
popadl Aniatu, zatímco druhý vystřelil
na jejího manžela. Když se pastor
zhroutil na zem, udeřil ho útočník ještě pažbou zbraně do hlavy.

Tato evangelik·lnÌ modlitebna poblÌû eritrejskÈho mÏsta
Asmara byla ˙¯ednÌky uzav¯ena a†zapeËetÏna. N·slednÏ
byla budova vykradena a†odcizeno veökerÈ technickÈ
a†elektronickÈ vybavenÌ. Nikdo vöak nebyl za tuto kr·deû zatËen.
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k tisku k¯esùanskÈ literatury v tamnÌm jazyce.]
Modlete se za vaöe bratry a sestry, kte¯Ì
v Eritreji trpÌ pro jmÈno P·na JeûÌöe. Modlete se, aby st·li pevnÏ a jednotnÏ ve svÈ vÌ¯e
v Krista a mnozÌ dalöÌ mohli jejich prost¯ednictvÌm dojÌt k obr·cenÌ.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, duben 2004

Masih byl křesanem sedmý rok
a byl ve své duchovní službě velmi
aktivní. Před dvěma lety se přestěhoval do Manawala, aby zde založil
nový sbor. Práce nového sboru však
vyvolala velkou záš muslimského
souseda, jistého Shokat Aliho. Ten
naléhal na vlastníka pozemku, aby
Masihovu rodinu vystěhoval a Masihovi dokonce vyhrožoval smrtí, pokud nepřestane kázat evangelium.
Pohřbu zavražděného pastora
Masiha se zúčastnilo kolem tři sta
lidí včetně mnoha muslimů, které
jeho služba oslovila. Aniata pro zástupce Hlasu mučedníků uvedla:
„Potřebujeme modlitby našich bratří
a sester, abychom tu velikou ztrátu
v Boží síle unesli.“ Aniata má čtyři
děti ve věku osmi, čtyř, dvou a jednoho roku.
Modlete se za Aniatu a její děti,
aby se s touto rodinnou tragédií vyrovnaly. Modlete se, aby služba, kterou její muž započal v Manawala
i nadále pokračovala a mnozí přišli
k víře v Ježíše Krista.
– Hlas mučedníků, Kanada,
7. dubna 2004

n

S˙d·n
PÿÕBÃH DAMARE GARANGA

Damare Garnag se staral o velbloudy; ale nikoli ze svÈ vlastnÌ v˘le. Damare padl do zajetÌ isl·msk˝m voj·k˘m, kte¯Ì p¯epadli jeho
rodnou vesnici. Kdyû mu bylo pouh˝ch sedm
let, prodali ho jako otroka jednÈ muslimskÈ
rodinÏ v mÏstÏ Tuobon.
Damare o chovu velbloud˘ pochopitelnÏ
nevÏdÏl nic. NicmÈnÏ snaûil se jak jen mohl,
hlavnÏ kv˘li strachu z bitÌ; ale i tak to nestaËilo. Stalo se, ûe mu jedno zvÌ¯e uteklo. Kdyû
se to dovÏdÏl jeho p·n se, straönÏ se rozzu¯il
a k¯iËel: ÑCos to provedl! Za to zaplatÌö, ty
hloup˝ otroku, zabiju tÏ!ì AËkoli mu z oËÌ
koukalo splnÏnÌ tÈto hrozby, nÏco jako kdyby mu v tom nakonec zabr·nilo.
Damare byl r·d, ûe utekl hnÏvu svÈho
p·na, tedy alespoÚ pro tentokr·t. N·sledujÌcÌho dne se nen·padnÏ proplÌûil p¯es celou
vesnici, aby se z˙Ëastnil shrom·ûdÏnÌ v malÈm
kostele. Damare byl i p¯es sv˘j ˙tl˝ vÏk k¯esùanem, kter˝ touûil po spoleËenstvÌ druh˝ch
vÏ¯ÌcÌch, a kter˝ chtÏl uctÌvat svÈho pravÈho
P·na ñ JeûÌöe.
Kdyû se chlapec vr·til zase k velbloud˘m,
Ëekal tam jiû na nÏho jeho p·n: ÑKde jsi byl?ì
ptal se. Chlapec mu bez b·znÏ odpovÏdÏl, ûe
v kostele.
ÑUdÏlal jsi dvÏ smrtelnÈ chyby,ì rozk¯iknul se na nÏho otrok·¯. ÑVËera jsi neuhlÌdal
jednoho z velbloud˘ a dnes jsi t·hl za nevÏ¯ÌcÌmi!ì Damare pochopil, ûe tentokr·t z toho
jen tak nevyv·zne.
Jeho p·n se otoËil a öel do stodoly. Vr·til se

Som·lsko

Z AV R A Ž D Ě N PA S T O R Z A
E VA N G E L I Z A Č N Í P R Á C I
Podle zpráv, které tento týden Hlas
mučedníků obdržel, byl 25. dubna
zavražděn v Somálsku (kraj Dinsor)
pastor Shueb Maalim Madkheyr
a jeho tělo pak bylo spáleno, aby jej
nebylo možné identifikovat.
V polovině února obcházel pastor
Shueb ve zmíněné oblasti vesnice,
kázal evangelium hlavně mladým lidem a snažil se zakládat nová společenství. Boží slovo se začalo šířit
a Shueb vyučoval biblickému poselství také děti. 25. dubna k němu
přistoupili dva ozbrojení muži a obvinili ho, že „otravuje“ mysl dospívajících. Podle očitých svědků se mezi
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s velkou d¯evÏnou deskou, s nÏkolika hrub˝mi h¯eby a kladivem. Vzteky öÌlen˝ otrok·¯
pak strachem ztuhlÈho Damaereho vt·hl za
plot svÈho pozemku a p¯inutil ho, aby se nat·hl na desku a pak mu k nÌ s mimo¯·dnou
brutalitou p¯ibil nohy jak v kolenou tak
v chodidlech.
Damare v hrozn˝ch bolestech zoufale k¯iËel o pomoc. Ale jeho p·n, chladnÏ a beze
slova odeöel.
ZatÌmco stÈnajÌcÌ Damare leûel na poli, öel
kolem nÏjak˝ muû. Kdyû uvidÏl malÈho chlapce v jeho situaci, zhrozil se. PodobnÏ jako
milosrdn˝ Samarit·n se p¯ikradl za plot a
chlapce, tak jak byl, odnesl do nemocnice,
kde ho vyprostili z jeho straölivÈ pozice.
O sedm dnÌ pozdÏji byl chlapec propuötÏn
a ujal se ho pr·vÏ onen laskav˝ ËlovÏk, kter˝
mu p¯edtÌm pomohl.
O p˘ldruhÈho roku pozdÏji se stalo, ûe se
vesnice kde Damare i jeho opatrovnÌk ûili,
stala terËem ˙toku a oba zmÌnÏnÌ byli bÏhem
boj˘ rozdÏleni. Isl·mötÌ voj·ci byli z vesnice
vypuzeni a Damare z˘stal s·m. Kdyû ho vöak
uslyöel mluvit velitel osvoboditelskÈ jednotky, poznal, ûe poch·zÌ z kmene Dinka a zvolal
na ostatnÌ: ÑTen chlapec je p¯ece jeden z n·s!ì
Damare pak s voj·ky odeöel do jejich t·bora, kde vypr·vÏl sv˘j p¯ÌbÏh. Velitel nechal p·trat po jeho p¯Ìbuzn˝ch, ale kdyû nikoho nenaöli, s·m chlapce adoptoval.
Dnes je Damaremu jiû patn·ct let a ûije
v mÏstÏ Mario Kong. Je smutn˝, ûe nem˘ûe
bÏhat stejnÏ rychle jako jeho vrstevnÌci, ale
¯Ìk·, ûe tomu muûi, kter˝ mu tolik ublÌûil, jiû
odpustil. VÌ, ûe P·n JeûÌö byl p¯ibit na k¯Ìû,
aby vöechny naöe h¯Ìchy mohly b˝t smaz·ny.
JeötÏ neû jsme odjeli, obdarovali jsme tohoto chlapce nejpot¯ebnÏjöÌmi vÏcmi ñ sÌtÌ
proti moskyt˘m, m˝dlem, nov˝m obleËenÌm,
botami, ËepicÌ, novou BiblÌ, ryb·¯sk˝mi pot¯ebami (Damare n·m vypr·vÏl, ûe ryby m·
ze vöeho nejradöi) a takÈ kopacÌm mÌËem.
S ˙smÏvem na rtech n·s Damare prosil, abychom doma podÏkovali vöem k¯esùan˘m, kte¯Ì
se modlÌ za S˙d·n a prosil za dalöÌ modlitby,
zejmÈna za s˙d·nskÈ dÏti.

muži rozpoutala vzrušená náboženská debata, která skončila ve chvíli,
kdy jeden z mužů pastora zastřelil.
Panuje přesvědčení, že oba ozbrojenci patřili k nějaké militantní islámské organizaci.
Pastor Shueb byl ženatý a zbyla
po něm vdova s pěti dětmi ve věkovém rozmezí osmi měsíců a třinácti
let.
Modlete za všechny ty, kteří jsou
tragickou smrtí pastora Shueba zasaženi. Přimlouvejme se, aby evangelizační práce v této problémové
zemi i nadále pokračovala. Pastor
Shueb aktivně pracoval pro organizaci „Svět v nouzi“. Hlásal evangelium, a pracoval i jako humanitární
pracovník.
– Hlas mučedníků, Kanada,
12. května 2004

n

»Ìna

Z AT Č E N Í K AT O L I C K É H O
B I S K U PA
5. dubna vtrhla policie do domu podzemního katolického biskupa Jia
Zhiguo, který je duchovním správcem oblasti Zhengding v čínské provincii Che-pej. Policisté biskupa odvezli se slovy, že pouze vykonávají
příkaz svých nadřízených.
Devětašedesátiletý biskup Jia má
již za sebou dvacet let strávených ve
vězení pro víru. Naposled byl zatčen
a po tři dny držen ve vazbě v březnu
2002. Jeho dům, ve kterém dohlíží
na péči o zhruba stovku hendikepovaných sirotků, byl mnoho let pod
trvalým dohledem tajné policie.
Podle Nadace kardinála Kunga
nejsou známy žádné další podrobnosti ani důvody biskupova zatčení,
jakož ani jeho současné místo pobytu. Modlete se za bezpečí i adekvátní chování policie k biskupu Zhiguo. Modlete se, aby co nejdříve
byly známy nějaké informace o současném stavu. Pamatujte v modlit-
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bách i na stovku sirotků, kterým biskup sloužil a jejichž úděl je za této
situace nejistý.
– Hlas mučedníků, Kanada,
5. dubna 2004
Z AT Č E N Í PA S T O R A
A ZNIČENÍ MODLITEBNY
V PROVINCII ČE-ŤIANG
Sto let stará budova, kterou čínská
neregistrovaná domácí církev používala jako svou modlitebnu byla
11. března těžce poškozena a
31. března úplně stržena. Budova
církve se nacházela ve vesnici Dong
Gang Xi, kraj Beilun v provincii Če-iang. Kongregace měla kolem tří
set členů a vznikla před dvaceti lety.
Její padesátiletý pastor Liu Fuen ve
sboru působil od jeho vzniku.
Budova, která byla vlastnictvím
pastora i jeho obydlím, a kde se
sbor setkával ke společným shromážděním byla úředně označena za
místo „ilegálních náboženských
shromáždění“ a to právě 8. března,
kdy se v domě sešli věřící, aby tam
provedli určité změny, které by setkání kongregace lépe vyhovovaly.
O tři dny později přišly desítky příslušníků veřejné bezpečnosti a vládní úředníci a budovu během půlhodinového zásahu těžce poškodili.
Celou skupinu vedl Wang Tao, ředitel krajského Úřadu pro náboženské
záležitosti. Čtyři sousedé, kteří nebyli křesany, se snažili stěžovat si
u Wanga slovy: „Jak můžete, jen tak
z ničeho nic, zničit něčí dům?“
Wang ihned přikázal, aby všechny čtyři muže na místě zatkli. Ti nakonec zůstali ve vazbě celkem patnáct dní.
Křesanům se podařilo některé
škody na domě opravit a dál se
v budově scházeli až do 31. března.
Toho dne dorazila opět skupina policistů a úředníků vedená Wangem,
tentokrát však ještě s 28 různými
vozy. Čtyři příslušníci veřejné bezpečnosti vstoupili do budovy

S˙d·nsk˝ otrok·¯ p¯ibil tohoto chlapce k d¯evÏnÈ desce
a pak klidnÏ odeöel.

Vietnam
NOV… ZPR¡VY O VYVRAéœOV¡NÕ KÿESçANŸ

International Christian Concern (ICC), organizace obhajujÌcÌ lidsk· pr·va se sÌdlem ve
Washingtonu se prost¯ednictvÌm sv˝ch zdroj˘ dovÏdÏla, ûe situace k¯esùan˘ ûijÌcÌch v hor·ch st¯ednÌho Vietnamu je i nad·le zoufal·.
VietnamskÈ ˙¯ady drûÌ tuto oblast ve smrtelnÈm stisku a zdejöÌ vesnice jsou od okolnÌho
svÏta tak¯ka neprodyönÏ uzav¯eny. Toto platÌ nejenom o tamnÌch komunikacÌch ale rovnÏû o jak˝chkoli informacÌch o situaci v oblasti. To vöe naznaËuje, ûe utrpenÌ zdejöÌho
obyvatelstva st·le vzr˘st·.
VietnamskÈ ˙¯ady dÏlajÌ vöechno moûnÈ,
aby pravda o situaci tÏchto horsk˝ch obyvatel
nevyöla najevo. SdÏlovacÌ prost¯edky smÏjÌ
jen do p¯edem urËen˝ch mÌst, kam nynÌ ˙¯a12

dy samy po¯·dajÌ v˝pravy pro novin·¯e. Tyto
v˝pravy silnÏ p¯ipomÌnajÌ nÏkdejöÌ cesty do legend·rnÌch PotÏmkinov˝ch vesnic. Vedle toho
se ˙¯ady vöemoûnÏ snaûÌ zdiskreditovat vöechny demonstrace a projevy nespokojenosti jako
ÑpodnÏcovanÈ z vnÏjökuì. Ovöem jinou p¯ÌËinou pokojnÈ demonstrace, ke kterÈ doölo
o tÏchto VelikonocÌch, je zoufalstvÌ horsk˝ch
kmen˘ z mnohaletÈho intenzivnÌho pron·sledov·nÌ a rovnÏû snaha, aby jejich prav· situace vyöla najevo. Tito obyvatelÈ Vietnamu
dob¯e vÏdÌ, ûe majÌ co Ëinit s Ñöelmouì, kter·
jim rozhodnÏ nic neodpustÌ.
Podle zpr·v, kterÈ agentura ICC obdrûela
dosahuje poËet zabit˝ch k¯esùan˘ v devÌti
horsk˝ch vesnicÌch provincie Daklak jiû poËtu 251.
ñ International Christian Concern, USA,
30. dubna 2004

a násilně vyvedli deset křesanů, kteří se tam právě modlili. Pak policie
a další zástupci úřadů pak pomocí
techniky budovu kompletně zničili
tak, že zůstaly jen hromady sutin.
Kolem budovy pak úředníci vyvěsili
cedule s oznámením, které informovalo, že se na tomto místě prováděly ilegální náboženské aktivity a že
z tohoto důvodu byla budova také
zničena. Během demolice bylo toto
prohlášení vyvoláváno tlampačem.
Pastor Liu Fuen se po násilné
demolici svého domu nějakou dobu
ukrýval, ale nakonec byl 9. dubna
zatčen šesti příslušníky veřejné bezpečnosti v domě svého nejmladšího
syna Liu Yongshenga.
Policie však s násilím proti této
kongregaci neustala. Když se sbor
shromáždil k velikonočním bohoslužbám v domě nejstaršího pastorova
syna Liu Minglianga, přepadli policisté shromáždění znovu, věřící rozehnali a Minglianga zatkli. Přepadovou akci vedl Hu Xinyu, krajský
šéf tzv. Divize politické ochrany.
Na pastora Liu i jeho syna Liu
Mingliang byla uvalena tzv. „kriminální vazba“. Zatímco vazba „úřední“ obnáší patnáctidenní vězení, kriminální vazba nemá dáno žádné
časové ohraničení.
„Čínská vláda se snaží církev všemožně kontrolovat,“ prohlašuje Todd
Nettleton, mluvčí amerického Hlasu
mučedníků. „Ti zatýkaní a úřady postrkovaní čínští občané nejsou žádní výtržníci ani kriminálníci, ale jsou
to prostě křesané, kteří chtějí společně uctívat a poznávat Boha.“
– Hlas mučedníků, USA, 16. dubna
2004

NigÈrie
JEDEN¡CT KÿESçANŸ ZABITO V KANO JAKO
DALäÕ POKRA»OV¡NÕ SPIR¡LY N¡SILÕ MEZI
KÿESçANY A MUSLIMY

11. kvÏtna bylo v Kano zabito jeden·ct
k¯esùan˘ jako odezva poslednÌho masakru
p¯i kterÈm k¯esùanÈ ve st·tÏ Plateau zabili
minim·lnÏ 67 muslim˘. Ve jmenovanÈm st·tÏ dos·hlo n·silÌ mezi k¯esùany a muslimy
jiû nekontrolovateln˝ch rozmÏr˘.
KANO

11. kvÏtna: RozhnÏvanÌ muslimötÌ demonstranti ñ jejich poËet öel do tisÌc˘ ñ se pod vedenÌm
sv˝ch duchovnÌch divoce hnali ulicemi v Kano
(st¯edisko konzervativnÌho isl·mu v NigÈrii)
a napadali tamnÌ k¯esùany. Demonstranti blokovali silnice, vytahovali k¯esùany z jejich vozidel a nejmÈnÏ jeden·ct jich usmrtili. K¯esùanskÈ obchody a firmy a rovnÏû kostely byly
vyp·leny. äkoly a obchody jejich vlastnÌci
a spr·vci okamûitÏ uzav¯eli a tisÌce k¯esùan˘ se
bÏûelo ukr˝t na policejnÌ akademii.
MuslimovÈ po celÈ NigÈrii byli rozezleni
hroziv˝m masakrem p¯i kterÈm k¯esùanötÌ

n

Myanmar

PŘÍBĚH RUN HER LINGA
Jmenuji se Run Her Ling a sloužil
jsem pětadvacet let coby baptistický pastor v provincii Chin, která se
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povstalci zabili o prvnÌm kvÏtnovÈm vÌkendu
ve mÏstÏ Yelwa (st·t Plateau) minim·lnÏ 67
muslim˘ (ovöem mohlo jich b˝t i desetkr·t
tolik). Masakr byl souË·stÌ n·silÌ mezi muslimy a k¯esùany, kterÈ m· v tomto st·tÏ st·le
vzr˘stajÌcÌ tendenci. V˝znamn˝ muslimsk˝
p¯edstavitel Umar Ibrahim Kabo pronesl na
adresu muslimsk˝ch demonstrant˘ velmi ostrou kritiku a vyzval prezidenta Oleseguna
Obasanja, aby nechal zatknout vöechny hlavnÌ zainteresovanÈ osoby, jinak ponese i on za
celou situaci osobnÌ zodpovÏdnost.
MÌstnÌ k¯esùanÈ v Kano platÌ nynÌ daÚ za
n·silÌ, ke kterÈmu doölo stovky mil daleko a se
kter˝m nemajÌ nic spoleËnÈho. Arcibiskup
Josiah Fearon pro agenturu Barnabas Fund
telefonicky uvedl, ûe proûÌv· velikÈ obavy
o k¯esùany v Kano. Doslova prohl·sil: ÑOb·v·m se, aby k¯esùanÈ v dalöÌch nigerijsk˝ch
oblastech nebyli kv˘li ud·lostem v Yelwa vystaveni ze strany muslimsk˝ch komunit podobn˝m odvetn˝m ˙tok˘m.ì

nachází na severozápadě Myanmaru. Začátkem roku 2003 jsem byl
zatčen a obviněn z obchodování
s lidmi. Důvodem byla skutečnost,
že jsem založil a spravoval sirotčinec, kde žilo zhruba třicet dětí. Tyto
děti byly opuštěné kvůli tomu, že
jejich rodiče trpěli extrémní chudobou, anebo byli nasazeny do armády. Je samozřejmé, že děti v rámci
naší péče slyšely evangelijní zvěst.
Ve skutečnosti to je ovšem naše
vláda, která s lidmi obchoduje. Již
spoustu mladých lidí odvedla násilím do armády. Mladí lidé jsou chytáni po lesích jako zvířata. Tak například přišli i do naší vesnice a
oznámili, že policisté potřebují, aby
s nimi hned odešlo padesát lidí. Tím
vzali rodiče mnoha dětem. Později
se vrátili a tyto děti odvedli rovněž!
Protože děti nemají žádné příbuzné, kteří by se o ně mohli postarat,
stanou se předmětem obchodu s lidmi. Tato praxe je obyvatelům Myanmaru důvěrně známá.
Vojenští a policejní páni se v tomto výnosném obchodě spojili. Obchodování s lidmi je kvůli zdejší chudobě velmi rozšířené. Dokonce
i někteří rodiče své děti prodávají
za peníze jako otroky. Požádal jsem
některé příbuzné, aby své děti poslali do zdejších sirotčinců anebo
v Yangonu. To však strašně rozhněvalo úřady a tak jsem byl sám
obviněn z obchodování s lidmi. To,
co říkám je skutečnost a pravda,
avšak pravda se v Myanmaru nahlas říkat nesmí. Díky Bohu, že
původní rozsudek smrti, který byl
nade mnou vynesen, byl nejdříve
změněn na doživotí a nakonec na
domácí vězení. Je obdivuhodné, jak
Bůh odpovídá na modlitby – nyní
mu mohu opět sloužit. Ve vězení
jsem rovněž poznal řadu křesanů
a mnohému jsem se od nich naučil.
Například tomu, že se modlím i za
ty, kteří jsou za současný stav naší
země nejvíce zodpovědní. A Pán
požehná všem, kteří jsou pro víru

PLATEAU

Ve st·tÏ Plateau bylo od ˙nora zabito minim·lnÏ 269 lidÌ p¯i brut·lnÌm n·silÌ, kterÈ propuklo mezi muslimy z kmene Hasua a Fulani
a k¯esùansk˝mi bojovnÌky z kmene Tarok.
NejnovÏjöÌ vlna n·silÌ se pak zaËala v polovinÏ
˙nora p¯i st¯etu mezi muslimy a k¯esùany ve
vesnici Mavo v okrese Wase, p¯i kterÈ p¯iölo
o ûivot deset osob. O nÏkolik dnÌ pozdÏji,
19. ˙nora byli ve vesnici Tunga (okres Langtang) zabiti Ëty¯i policejnÌ d˘stojnÌci. Pachateli byli isl·mötÌ militanti usilujÌcÌ o pomstu.
Ve mÏstÏ Yelwa (okres Shendam) doölo
k prvnÌmu n·silnÈmu st¯etu 24. ˙nora, kdyû
muslimötÌ bojovnÌci kmene Fulani znovu za˙toËili a zabili 48 k¯esùan˘, kte¯Ì utekli do
kostela, aby tam hledali ˙toËiötÏ ñ marnÏ.
NÏkterÈ zpr·vy pak vypovÌdajÌ, ûe mrtv˝ch
bylo p¯i tomto incidentu vÌce neû pades·t, a ûe
z mÏsta uprchlo p¯es 100 k¯esùan˘. O dva dny
pozdÏji se k¯esùanÈ obo¯ili na svÈ muslimskÈ
sousedy v nedalekÈm mÏstÏ Gerkawa a zabili
40ñ50 muslim˘, jako odvetu za masakr v Yelwa. Arm·da evakuovala z Gerkawa asi 3 000
14

muslim˘ a p¯esÌdlila je do Yelwa. TÌm se muslimsk· vÏtöina v tomto mÏstÏ je vÌce posÌlila.
BÏhem b¯ezna a dubna z˘stala situace
v tomto regionu st·le mimo¯·dnÏ napjat· a
koncem dubna explodovala do hromadnÈho
n·silÌ v nÏkolika vesnicÌch na hranicÌch st·t˘
Plateau a Taraba. Odhaduje se, ûe p¯itom
p¯iölo n·silnÏ o ûivot zhruba 100 lidÌ. Onen
poslednÌ ˙tok z 1ñ2. kvÏtna p¯i kterÈm se
k¯esùanötÌ povstalci snaûili zÌskat opÏt mÏsto
Yelwa, a kter˝ tak rozhnÏval muslimy po celÈ
zemi, byl evidentnÏ n·sledkem p¯edchozÌho
n·silÌ. (MÏsto Yelwa je vesmÏs v mezin·rodnÌch mÈdiÌch nynÌ popisov·no jako Ñp¯ev·ûnÏ muslimskÈì a to bez ohledu na skuteËnost,
ûe to je ËistÏ v˝sledek d¯ÌvÏjöÌch masakr˘
a ˙norovÈho vyhn·nÌ k¯esùan˘ z mÏsta.) BÏhem tohoto poslednÌho krvavÈho incidentu
bylo ofici·lnÏ potvrzeno usmrcenÌ 67 lidÌ
avöak podle dalöÌch odhad˘ by tento tragick˝
poËet mohl dosahovat 200, 350 nebo dokonce
630 obÏtÌ.
KromÏ tÏch, kte¯Ì p¯iöli o ûivot byly stovky
lidÌ zranÏny a minim·lnÏ 7500 lidÌ se bÏhem
t¯Ì mÏsÌc˘ stalo bÏûenci rozpt˝len˝mi do okolÌ. TisÌce dom˘ a nÏkolik kostel˘ a meöit bylo
vyp·leno do z·klad˘. NÏkterÈ zpr·vy naznaËujÌ, ûe doölo k ˙nos˘m dÏtÌ a ûen. KromÏ
toho se takÈ odehr·la ¯ada drobnÏjöÌch konflikt˘.

ve vězení – musíme na ně všichni
stále pamatovat.
Ještě se zmíním o podrobnějších
okolnostech mého zatčení. Bylo to
11. června 2003 v 7.30 hod. – právě
jsem si četl Bibli, když k nám přišli
policejní agenti a sdělili mi, že s nimi
musím jít na policejní stanici
v Kalemyo. Když jsme tam přišli,
zjistil jsem, že si podobně předvedli
i řadu mých přátel. Z naší vesnice
nás tam bylo patnáct. Policisté mi
ihned nasadili pouta a zavřeli mě na
dva dny do malé místnosti, kde se
snad po pět let neuklízelo. Protože
tam nebyl záchod ani kbelík nebo
umyvadlo, byl tam nesnesitelný zápach. Něco tak strašného jsem za
svůj život ještě nezažil. Prvních pět
minut v této díře mi připadalo jako
věčnost. Pak nás odvedli před soud
a mně jako prvního ze všech odsoudili k smrti, pak to změnili na doživotí a nakonec na dvacet let. Při každé
příležitosti jsem proti rozsudku protestoval. Bylo mi strašně při pomyšlení, že bych měl v takových podmínkách strávit dvacet let a nevidět
svou rodinu, dcery a své spoluvěřící. Do vězení jsem šel pln hrozných
depresí.
V dalších dnech jsem ve vězení
potkal řadu dalších věřících, kteří se
tam stejně jako já ocitli bezdůvodně. Pak přišla síla povzbuzení od
Boha a společně s těmito věřícími
jsme se modlili ve dne v noci. Nikdy
jsem předtím nezažil takovýto bohatý duchovní život. I když jsme
všichni dál raději počítali s tím, že
se z vězení jen tak hned nedostaneme, začala v našich srdcích nabývat navrch duchovní radost. Také
jsme začali zvěstovat evangelium
našim spoluvězňům. Ačkoli jsme byli
v poutech, přesto jsme byli svobodní, nebo Bůh osvobodil naše srdce
od úzkosti a strachu, které nás předtím naplňovaly. Milostí Boží se nakonec k víře v Krista obrátilo na třicet osob.
„Falešné obvinění, že jsem ob-

POZADÕ KONFLIKTU

Od z·¯Ì 2001 se ve st·tÏ Plateau stupÚovalo
napÏtÌ mezi domorod˝mi k¯esùany a animisty
(p¯ev·ûnÏ zemÏdÏlci) a etnick˝mi muslimsk˝mi p¯istÏhovalci ze severu (p¯ev·ûnÏ pastevci) z kmen˘ Hausa a Fulani, aû tento konflikt
dos·hl otev¯enÈho n·silÌ. P¯i bojÌch mezi obÏma komunitami bylo zabito p¯es 6 500 lidÌ
a mnozÌ mladÌ k¯esùanÈ p¯itom hr·li roli jak
agresor˘ tak obr·nc˘. ZatÌmco je toto n·silÌ
p¯ev·ûnÏ ekonomickÈho a etnickÈho charakteru, hraje v nÏm p¯esto d˘leûitou roli rozmÏr n·boûensk˝: doch·zÌ k ˙tok˘m na kostely a meöity a kaûd· z obou skupin pohlÌûÌ na
tu druhou jako na Ñk¯esùanyì nebo Ñmuslimyì, coû je vlastnÏ synonymem jejich etnickÈ
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identity. Je rovnÏû nadmÌru oËividnÈ, ûe mnozÌ muslimötÌ povstalci, kte¯Ì se boj˘ ˙ËastnÌ,
nazÌrajÌ na tento konflikt p¯edevöÌm z hlediska svÈho n·boûenstvÌ a p¯edstavuje pro nÏ
boj za vyhn·nÌ k¯esùan˘ a vÏtöÌ isl·mskÈ drûavy v p¯ev·ûnÏ k¯esùanskÈm st·tÏ Plateau.
V nÏkter˝ch bojÌch se rovnÏû angaûujÌ isl·mötÌ militanti ze sousednÌho »adu a Nigeru.

chodoval s lidmi a naváděl k tomu
i druhé, mi vůbec neuškodilo. Radost, že mohu ve vězení druhým
kázat evangelium, mi tuto nespravedlnost plně vynahradila.
Prosím všechny křesany, aby se
přimlouvali za všechny věřící, kteří
se v Myanmaru dostali nespravedlivě do vězení.“
– Hlas mučedníků, USA, leden 2004

MODLITBA

n

Pamatujte ve sv˝ch modlitb·ch na situaci
v NigÈrii. P¯imlouvejme se, aby k¯esùanÈ, kte¯Ì s·hli po zbrani, Ëinili pok·nÌ a mÌsto na
vlastnÌ ¯eöenÌ tamnÌch problÈm˘ se snaûili posilovat z·kon a po¯·dek. A takÈ, aby vöechny
okolnosti byly ¯·dnÏ vyöet¯eny a ti, kte¯Ì toto
n·silÌ rozpoutali a p·chali byli pohn·ni k odpovÏdnosti. Pamatujme takÈ na ty, kte¯Ì
v tÏchto bojÌch p¯iöli o svÈ nebliûöÌ. Modleme
se takÈ za tamnÌ vl·dce, p¯edstavitele, voj·ky a policisty, aby byli plnÏ objektivnÌ a uplatÚovali pr·vo a spravedlnost.
ñ Barnabas Fund, Velk· Brit·nie,
13. kvÏtna 2004

NÏmecko

JEDNO ZE DVOU
NĚMECKÝCH DĚTÍ VĚŘÍ
VE VĚČNÝ ŽIVOT
Podle veřejného průzkumu konaného mezi 1200 respondenty ve věkovém rozmezí 7–17 let je 54 % z nich
přesvědčeno, že existuje život po
smrti, 38,5 % posmrtný život popírá
a 8,1 % se v této otázce nedokázalo rozhodnout.
Výsledky tohoto průzkumu byly
publikovány v mnichovském časopise „Eltern for family“. Jedna desetiletá holčička popsala své snění
o nebi: „Chór zpívá, hrají varhany,
jako v kostele. Duše proudí velkým
sálem a hrají si s anděly.“
Jistý dvanáctiletý chlapec pak věří,
že nebe je podobné zemi, „jen mnohem větší, dokonalejší, pokojnější
a mnohem krásnější“. Stejně stará
holčička pak čeká, že zase uvidí
svého bratříčka, který tragicky zemřel při dopravní nehodě. „Jsme si
doma všichni jisti, že se s ním opět
setkáme.“
Další třináctiletý chlapec má zase
konkrétní představu o pekle: „Sv. Petr
má klíče od nebe. Avšak politiky posílá do pekla.“ Jiní žáci však představu o věčném životě odmítají. Patnáctiletý středoškolák je přesvědčen, že
nebe je výmysl lidské mysli. Jeho
spolužák souhlasí: „Šlapali bychom
jeden druhému na nohy, kdybychom
chtěli jít všichni do nebe.“
– idea, Německo, 20. března 2004

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ
ZA ROK 2003
Milí bratři a sestry,
děkujeme všem, kteří na nás stále pamatují, a již
modlitebně nebo finančně. Chceme Vás jako každoročně informovat o našem hospodaření za uplynulý rok. Přijaté dary činily celkem – 570 695 Kč.
Výdaje byly následující: humanitární dary –
228 766 Kč (Súdán, Pákistán, Moldávie, Ukrajina,
Rumunsko a další.) Náklady na bulletin (tisk, sazba, poštovné) – 195 856 Kč. Příspěvek na tisk
literatury – 40 000 Kč. Kancelářské potřeby –
6 481 Kč. Bankovní poplatky – 9 525 Kč. Cestovné – 2 574 Kč.

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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NeËiÚ mu tÏûkosti
Pr·vÏ jako byla pro JeûÌöe smrt nev˝slovnÏ bolestiv·, tak mu rovnÏû velkou tr˝zeÚ p¯ineslo i†jeho zrozenÌ. Ve SkutcÌch 10,44 stojÌ ps·no: ÑDuch svat˝ padl na
vöechnyÖì N·vrat Ducha, kter˝ pro n·s znamen· duchovnÌ povznesenÌ, je pro
nÏho naopak p·dem. ÑSemena padla,ì ¯Ìk· JeûÌö v†podobenstvÌ O†rozsÈvaËi (Matouö 13,4). P¯ed v˝vojem do pöeniËnÈho klasu musÌ zrno nejd¯Ìve padnout z†rukou
Mistra. JeûÌö pozdÏji vysvÏtluje, ûe p˘da zde symbolizuje r˘znÈ typy a†kvality lidÌ
(Luk·ö 8,12ñ15). NicmÈnÏ pro kaûdÈ zrno je p¯Ìchod do zemÏ p·dem. A†v†tomto
smyslu je p¯edznamen·no narozenÌ kaûdÈho ËlovÏka. Jak mnohem vÌce musÌ b˝t
zrozenÌ Syna BoûÌho sestupem, bolestÌ, kterou radÏji ani nezmiÚuje. Hloubka
jeho sestupu je naznaËena skuteËnostÌ, ûe byl poloûen na to nejniûöÌ mÌsto†ñ do
st·je.
Jak jsme my k¯esùanÈ smÏlÌ, kdyû zpÌv·me: ÑP¯ijÔ do naöeho srdce.ì Ale jakÈ
z·rmutky ho tam ËekajÌ! Mnoho vÏrn˝ch duöÌ, kterÈ p¯edvÌdajÌ vlastnÌ p·dy
a†n·slednou bolest svÈho Mistra, opakujÌ Petrova slova, kter· vy¯kl, kdyû padl
k†Mistrov˝m noh·m: ÑPane, odejdi ode mne, protoûe jsem h¯Ìön˝ ËlovÏkì (Luk·ö 5,8).
ÿÌmsk˝ setnÌk, mÌsto toho, aby JeûÌöe, jako my pozval, mu ¯ekl: ÑPane, neobtÏûuj se, neboù nejsem hoden, abys veöel pod mou st¯echu.ì Tento setnÌk byl pochv·len za vÌru, kter· p¯edËila tu, kterou JeûÌö tehdy nalezl v†Izraeli. Jak˝ kontrast k†naöemu zvyku obtÏûovat ho mnoha maliËkostmi, kterÈ by mohl t¯eba
vykonat nÏjak˝ andÏl. Ale my si kv˘li sv˝m osobnÌm pot¯eb·m d·v·me zavolat
samotnÈho Mistra, abychom ho, p¯i kaûdÈ p¯Ìleûitosti, û·dali o†viditeln· znamenÌ.
Opravdu milujÌcÌ duöe se ˙zkostlivÏ snaûÌ, aby svÈho MilovanÈho neruöila. Zn·m
dÌvku, kter· byla zamilov·na do mladÈho muûe a†vÏdÏla, ûe m· p¯ed sebou velmi
˙spÏönou dr·hu. A†protoûe cÌtila, ûe by mu byla svou nevzdÏlanostÌ jen b¯emenem, odmÌtala jeho nabÌdky a†nakonec za¯Ìdila, ûe se oûenil s†jinou dÌvkou, kter·
se pro jeho postavenÌ hodila mnohem lÈpe. ObËas se velik· l·ska m˘ûe projevit
i†v†odmÌtnutÌ milovanÈ osoby.
JeûÌö˘v p¯Ìchod na tuto zem pro nÏho znamenal velkou agÛnii. Jeho p¯Ìchod
naplnit tvou modlitbu mu p¯in·öÌ tÏûkosti. Tak mnoho lidÌ bylo uzdraveno od svÈ
slepoty, aby pak s†oËima doöiroka otev¯en˝ma po svÏtsk˝ch û·dostech, bÏûeli za
sv˝mi chtÌËi a†zapomnÏli, komu za sv˘j zrak dluûÌ. K¯esùanÈ mnoho vÏcÌ odmÌtajÌ.
OdmÌtni rovnÏû mnohÈ svÈ poûadavky. Dop¯ej Mistru klid v†dobÏ, kdy si p¯eje
b˝t s·m.
NemÏl bys ho vöak vyruöovat ani tehdy, kdyû jsi v·ûnÏ zranÏn? Moûn· ani
tehdy ne, neboù co budeö dÏlat, kdyû Kristus tvÈ modlitby p¯ijme a†tvÈ utrpenÌ
utiöÌ? NeutrpÏl bys tÌm velikou ztr·tu?
Stalo se, ûe jist˝ ËlovÏk spolkl ve sp·nku jedovatÈho hada, kter˝ ho uötkl do
hrdla. Probudil se v†hrozn˝ch bolestech, ale nevÏdÏl, co se mu stalo. Pr·vÏ öel
kolem lesnÌ poutnÌk, zkuöen˝ ËlovÏk, kter˝ pochopil, co se stalo a†zaËal tlouci toho
uboû·ka, aû se mu udÏlaly mod¯iny. Nakonec hada koneËnÏ vyzvr·til a†ten se
odplazil. MÏl postiûen˝ prosit onoho zkuöenÈho muûe, aby ho nechal b˝t, aËkoli
by s†nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ zem¯el?
Nikdo z†n·s nedost·v· vÌce ran, neû je nezbytnÏ t¯eba: ÑU v·s jsou pak seËteny
vöechny vlasy na hlavÏì (Matouö 10,30). Naöe ûivoty byly p¯edzvÏdÏny. Coû tedy
n·ö nebesk˝ p¯Ìtel rovnÏû nevÌ kolika souûenÌmi musÌme projÌt?
NeobtÏûujme Mistra. On vÌ vöechno.
ñ Z†knihy Richarda Wurmbranda Ñ100 Prison Meditationsì

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

Film ÑUtrpenÌ Kristaì
dojÌm· tisÌce Arab˘
VELIKÉ FRONTY PŘED JORDÁNSKÝMI
K I N O S Á LY
Film Mela Gibsona „Utrpení Krista“ dojímá mnoho
muslimů na Středním východě až k slzám. V hlavním
jordánském městě Ammanu se před kinosály promítajícími tento film vytvářejí dlouhé fronty.
Učitelé své žáky vodí na filmové představení tohoto
filmu, který líčí posledních dvanáct hodin před
ukřižováním. Části filmu jsou také vysílány na arabské TV, po nichž následuje panelová diskuse s muslimskými učenci.
Podle očitých svědků je arabské auditorium hluboce dojato Kristovým utrpením. Pouliční prodejci pak
nabízejí pirátské kopie filmu. DVD a videonahrávky
filmu jsou podle britské informační služby Ekklesia
velice žádány. Západní filmy jsou pak na černém trhu
k dostání i dokonce v Saúdské Arábii, která patří
k těm nejpřísnějším islámským zemím.
Reakce na Gibsonův film byly naproti tomu na
„křesanském západě“ mnohem chladnější. Velká většina německých, švýcarských a rakouských médií,
stejně jako řada církevních představitelů, kritizuje film
za jeho zobrazování násilí a údajný antisemitismus.
Biskup Wolfgang Huber, vrcholný představitel hlavní protestantské linie v Německu, lidem radil, aby na
tento film nechodili. Avšak na jeho zástupce, biskupa
Christopha Kaehlera, film udělal silný dojem a účastní
se i o tomto snímku veřejné debaty.
Většina evangelikálů se na film dívá jako na jedinečnou příležitost vysvětlit nekřesanům význam Kristova utrpení. Návštěvníkům promítání filmu již bylo
rozdáno na 750 000 traktátů s poselstvím jednoho
z předních východoněmeckých evangelistů, Theo
Lehmanna.
V Hamburku a v dalších městech si evangelikálové
pronajímají divadla, na jiných místech podávají k filmu
duchovní výklad. Německá evangelická aliance, která reprezentuje 1,3 milionů evangelikálů, povzbuzuje
křesany, aby využili této mimořádné evangelizační
příležitosti. „Nikdy dříve nebylo Kristovo utrpení předmětem tak vzrušené veřejné debaty,“ prohlašuje výkonná rada aliance.
Švýcarská evangelická aliance má z filmu rovněž
pozitivní dojem, ačkoli množství zobrazovaného násilí jí připadá na samé hranici únosnosti. Protestantští
a katoličtí biskupové ve Švýcarsku se vůči filmu staví
velmi rezervovaně a považují jej za „postradatelný“.
– idea, Německo, 27. března 2004

