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EUSEBIUS (263ñ339 A. D.)
Skutky apoötol˘ pokr˝vajÌ obdobÌ zhruba t¯iceti let
aû do roku 62. Eusebius s velk˝m ˙silÌm shrom·ûdil
informace dalöÌch t¯Ì set let, kterÈ vylÌËil ve svÈ monument·lnÌ Historii cÌrkve, v˝znamnÈm v˝Ëtu p¯ÌbÏh˘
o ranÈ cÌrkvi, o jejÌm pron·sledov·nÌ a muËednictvÌ,
ale i o jejÌch herezÌch a r˘zn˝ch smÏrech.
Eusebius se narodil v PalestinÏ kolem roku 263 za
vl·dy cÌsa¯e Galliena. O jeho ml·dÌ toho vÌme jen velmi m·lo. Neexistuje û·dn· zmÌnka o tom, ûe se narodil
v k¯esùanskÈ rodinÏ, ale vÌme, ûe se mu dostalo urËitÈho k¯esùanskÈho vedenÌ. NejvÏtöÌ vliv mÏl na mladÈho
Eusebia jist˝ p¯edstaven˝ cÌrkve v Cesareji jmÈnem
Pamphilus, kter˝ byl povaûov·n za velmi uzn·vanÈho
vykladaËe PÌsma.
Pod jeho dohledem Eusebius p¯episoval a korigoval
oddÌly PÌsma a zhotovoval opisy jednotliv˝ch knih.
Pr·vÏ v tÈto dobÏ zaËal takÈ shromaûÔovat materi·ly
pro dva ze sv˝ch hlavnÌch spis˘: Kroniky, kter· byla
historiÌ svÏta do jeho Ëas˘, a pro Historii cÌrkve.
V ˙noru 303 povstalo ÑVelkÈ pron·sledov·nÌì za
cÌsa¯e Diokleci·na, kterÈ nep¯etrûitÏ trvalo cel˝ch deset let. Ud·losti, kter˝m byl Eusebius oËit˝m svÏdkem
zapsal ve svÈm dÌle nazvanÈm MuËednÌci PalestinötÌ.
V tÈ dobÏ byl Eusebius ustanoven za presbytera a hrozilo mu proto zatËenÌ. V b¯eznu se pron·sledov·nÌ dostalo aû do Cesareje a mnoho vÏ¯ÌcÌch zaplatilo za svou
vÌru ûivotem. V n·sledujÌcÌch dvou letech byly vyd·ny
dalöÌ edikty, kterÈ pron·sledov·nÌ jeötÏ p¯itvrdily: byly
niËeny kostely, Opisy PÌsma konËily v plamenech
a spousta vÏ¯ÌcÌch proöly muËenÌm anebo skonËila na
popraviöti.
Ke konci roku 308 byl zatËen a muËen takÈ Pamphilus. NevÌme zda byl Eusebius rovnÏû s nÌm ve vÏzenÌ, ale mÏl k nÏmu st·le p¯Ìstup a spoleËnÏ pokraËovali v psanÌ. Ve svÈ Historii Eusebius o tÈto dobÏ napsal:
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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Richard Wurmbrand
napsalÖ

pokračování z 1. str. obálky

ÑNa vlastnÌ oËi jsme vidÏli, jak jsou
naöe domy modliteb do z·klad˘ niËeny, inspirovan· a svat· PÌsma na
trûiötÌch h·zena plamen˘m a jak se
past˝¯i sbor˘ nehodnÏ skr˝vajÌ tam
Ëi onde.ì
ZaË·tkem roku 309 byl Pamphilus popraven a Eusebius zaËal cestovat do nejr˘znÏjöÌch mÌst. Snad se
domnÌval, ûe to bude s ohledem na
pron·sledov·nÌ rozumnÏjöÌ. Jeho
prvnÌ n·vötÏva vedla do Tyru a odtud na jih do Egypta, kde byl znovu
v nebezpeËÌ ûivota. Byl oËit˝m svÏdkem zatËenÌ mnoha k¯esùan˘, kte¯Ì
byli mrzaËeni, oslepov·ni a jinak tr·peni a nakonec h·zeni do d˘lnÌch öachet. Eusebius byl rovnÏû zatËen, ale
n·sledujÌcÌ rok byl jiû zase na svobodÏ a opÏt v Cesareji.
Eusebiovy spisy mlËÌ o tom, co se
s nÌm dÏlo ve vÏzenÌ, kromÏ tvrzenÌ,
ûe toto utrpenÌ p¯est·l bez toho, ûe
by vÌru zap¯el. Po roce 311 pron·sledov·nÌ skonËilo a o dva roky pozdÏji vstoupil v platnost Konstantin˘v
edikt.
V roce 314 byl Eusebius ustanoven v Cesareji biskupem a v tÈ dobÏ
se musel plnÏ vÏnovat nalÈhav˝m cÌrkevnÌm z·leûitostem. Po letech pron·sledov·nÌ musel znovu vybudovat
ûivot sboru.
Zanedlouho vöak byla jeho pr·ce
p¯eruöena nejrozöÌ¯enÏjöÌ herezÌ
v historii ranÈ cÌrkve. Toto bludnÈ
uËenÌ zaËalo v Alexandrii okolo roku
318, kdyû knÏz jmÈnem Arius vystoupil se sv˝m tvrzenÌm, ûe Kristus nebyl dokonal˝ B˘h, ûe existovala doba, kdy v˘bec neexistoval a ûe byl
schopen p·chat zlo stejnÏ jako dobrÈ skutky. Tato hereze zap¯ÌËinila
v cÌrkvi v·ûnou roztrûku a cÌsa¯
v ˙zkostnÈ snaze zachovat zd·nÌ jednoty svolal v kvÏtnu 325 vöechny biskupy na Nikajsk˝ koncil.
Eusebius zem¯el o Ëtrn·ct let pozdÏji v roce 339. ZatÌmco byla jeho
teologie sporn·, podobnÏ jako u nÏkter˝ch jeho heretick˝ch souËasnÌk˘, TÏlo Kristovo je nepochybnÏ obo-

HO DNOTA »LOVÃKA

Nikdo nem· vÏtöÌ
l·sku neû ten, kdo
poloûÌ ûivot za svÈ
p¯·tele.
(JAN 15,13)

DrazÌ brat¯i a sestry!
V »ÌnÏ je jedna pÏtina lidstva v ruk·ch
komunist˘. V SevernÌ Koreji, na KubÏ, ve
Vietnamu a Laosu jsou komunistÈ rovnÏû
u moci a snaûÌ se mÌt nad obyvatelstvem plnou
kontrolu. KomunistÈ uzav¯eli tisÌce sbor˘ a
zavraûdili bezpoËet k¯esùan˘ a jeötÏ i dnes
jsou do komunistick˝ch vÏzenÌ posÌl·ni vÏzni, kte¯Ì jsou vinni jen sv˝m aktivnÌm n·boûensk˝m p¯esvÏdËenÌm. RovnÏû v isl·msk˝ch
zemÌch jsou k¯esùanÈ vystaveni teroru.
I j· osobnÏ jsem pob˝val ve vÏzenÌ. Jen
kr·tce p¯ed sv˝m zatËenÌm jsem Ëetl knihu
Jozue. Vöiml jsem si, ûe se v tÈto knize Ëastokr·t objevuje BoûÌ v˝zva: ÑNeboj se!ì Podivoval jsem se nad tÌm, proË je tolikr·t opakov·na. Kdyû v·m ¯ekne nÏkdo nÏco jednou,
dvakr·t nebo t¯ikr·t, tak to staËÌ. Nakonec
jsem si dal tu pr·ci a spoËetl jsem, kolikr·t se
v celÈ Bibli BoûÌ v˝zva ÑNeboj se!ì, opakuje.
Zjistil jsem, ûe je tam celkem 366kr·t ñ tedy
na kaûd˝ den v roce.
Beze strachu jsme zpÌvali ve vÏzenÌ deset
metr˘ pod zemÌ, kde jsme nevidÏli slunce,
mÏsÌc a hvÏzdy. NemÏli jsme Bibli ani jakoukoli jinou knihu. TrpÏli jsme hrozn˝m hladem, bili n·s a muËili. Ale ¯Ìkali jsme si, ûe
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komunistÈ n·s bijÌ velmi dob¯e a svÏdomitÏ
a proto i my musÌme podobnÏ horlivÏ zpÌvat
Bohu.
Jsme jen lidÈ a B˘h p¯ece rozumÌ, kdyû
k nÏmu vol·me z tak hroznÈho utrpenÌ. Jeho
Syn, Spasitel svÏta, trpÏl a volal. UrËitÏ tedy
ch·pe, kdyû k¯iËÌme, protoûe je naöe utrpenÌ
nesnesitelnÈ. Ale takÈ se usmÌv·me a zpÌv·me
k sl·vÏ BoûÌ.
V komunistickÈm vÏzenÌ byl muû jmÈnem
Nikolaj Chmara, kter˝ byl zatËen za loupeû
a odsouzen na deset let. Nebyl k¯esùanem, ale
stal se jÌm ve vÏzenÌ.
Chmara totiû sledoval uvÏznÏnÈ k¯esùany
a velice se podivoval, co je to za zvl·ötnÌ bytosti. Byli to lidÈ, ale jinÌ neû ti ostatnÌ. I ve
chvÌli utrpenÌ z nich vyza¯ovala radost.
I v okamûiku nejhluböÌ temnoty dok·zali zpÌvat. Kdyû dostali kousek chleba, podÏlili se
o nÏj s tÌm, kter˝ ho nemÏl. KaûdÈ r·no i veËer
sepjali ruce a jejich tv·¯ se rozz·¯ila. Hovo¯ili k nÏkomu, koho Chmara nevidÏl.
Jednoho dne si dva k¯esùanÈ p¯isedli
k Chmarovi a ¯ekli mu: ÑVypr·vÏj n·m o sobÏ.ì A Chmara jim zaËal vypr·vÏt smutn˝
p¯ÌbÏh svÈho ûivota, kter˝ zakonËil slovy:
ÑJsem ztracen˝ ËlovÏk.ì
Jeden z k¯esùan˘ se na Chmaru usm·l
a ¯ekl: ÑJakou m· hodnotu desetirublov· bankovka, kdyû jsem ji ztratil?ì Chmara ot·zce
nerozumÏl. ÑDeset rubl˘ je deset rubl˘. Ty
jsi je ztratil, ale ten kdo bankovku naöel se
z nÌ bude radovat.ì
ÑSpr·vnÏ jsi odpovÏdÏl,ì ¯ekl onen k¯esùan. PoloûÌm ti tedy jeötÏ jednu ot·zku: ÑNÏkdo ztratÌ zlat˝ prsten. Jak· je hodnota takovÈho prstenu, kdyû je ztracen?ì
ÑCo je to za bl·znivou ot·zku! Zlat˝ prsten je zlat˝ prsten. Tys ho ztratil, ale nÏkdo
jin˝ ho bude mÌt.ì
ÑA teÔ mi ¯ekni jakou hodnotu m· ztracen˝ ËlovÏk. Ztracen˝ ËlovÏk, i kdyû je zlodÏj,
cizoloûnÌk nebo vrah, m· st·le celou hodnotu
ËlovÏka. A ta hodnota je tak velik·, ûe BoûÌ
Syn kv˘li nÏmu opustil nebesa a zem¯el na
k¯Ìûi, aby ho zachr·nil.ì KoneËnÏ Chmara
porozumÏl.

haceno dÌky jeho peËlivÈ pr·ci historika o mnoho inspirativnÌch p¯ÌbÏh˘ ÑvelkÈho z·stupu svÏdk˘ì rannÈ
cÌrkve.
ñ Z knihy 70 Great Christians od
Geoffrey Hanksa
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PASTOR UVĚZNĚN ZA
URÁŽKU HOMOSEXUÁLŮ
Švédský soud odsoudil pastora Ake
Greena k měsíčnímu vězení, když
ho shledal vinným z urážky homosexuálů, kterou měl v minulém roce
vyřknout v jednom ze svých kázání.
Podle zprávy Ecumenical News International z 30. června označil
Green homosexualitu za „nepřirozený, hrozivý a zhoubný nádor v těle
společnosti“.
V komentáři k rozsudku uvedl prezident švédského sdružení lesbiček,
gayů, bisexuálů a transgvertitů, že
náboženská svoboda nemůže být
zneužívána k urážení lidí.
Švédsko vydalo v roce 2002
ústavní doplněk, který vyjmenovává
lidi s jinou sexuální orientací na seznamu skupin chráněných před „nevhodnými výroky“. Podobný zákon
byl rovněž nedávno schválen v Kanadě. Jelikož mínění založená na
náboženských textech byla z kanadského zákona vypuštěna, obávají se mnozí advokáti, že se tato
klauzule ukáže při ochraně kanadských duchovních před podobnými
akcemi jako nedostatečná.
Modlete se za křesanské představitele celého světa, aby stáli pevně v pravdě Písma i navzdory zákonům, které jim oponují. Kanadský
Hlas mučedníků se bude poprvé po
třiceti letech své činnosti zabývat ve
svém srpnovém bulletinu situací
v oblasti náboženské svobody v Kanadě.
– Hlas mučedníků, Kanada,
7. července 2004
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Pak k¯esùan ¯ekl tomuto lupiËi: ÑI tebe B˘h
miluje.ì
Kaûd˝ ËlovÏk m· p¯ed Bohem hodnotu.
V celÈm PÌsmu nenajdete mÌsto, kde by se
JeûÌö nÏkoho vypt·val, jakÈ sp·chal h¯Ìchy.
Hovo¯il s pijany vÌna, prostitutkami a podobn˝mi lidmi, a nikdy se jich nezeptal, kolikr·t zh¯eöili. A kdyû se setkal s ËlovÏkem obtÏûkan˝m velk˝mi h¯Ìchy, ¯ekl mu: ÑSynu,
buÔ dobrÈ mysli. TvÈ h¯Ìchy jsou odpuötÏny.ì TakÈ j· v·m ¯Ìk·m, ûe jsou vaöe h¯Ìchy
odpuötÏny, protoûe JeûÌö zem¯el za v·s. MusÌte tomu pouze vÏ¯it.
Chmara se stal k¯esùanem. OdsedÏl si sv˘j
trest a byl propuötÏn. Pak se p¯ipojil k podzemnÌ cÌrkvi v Rusku.
V b˝valÈm SovÏtskÈm svazu a zemÌch v˝chodnÌho bloku byla tajn· cÌrkev, podobnÏ
jako je dnes v »ÌnÏ, SevernÌ Koreji a dalöÌch
zemÌch, kde se lidÈ nesmÏjÌ svobodnÏ setk·vat jako my, kte¯Ì ûijeme na Z·padÏ.
Chmara ñ nÏkdejöÌ lupiË, ËlovÏk Ñbez svÏdomÌì ñ se jednoduöe stal Ëlenem takovÈ podzemnÌ cÌrkve.
Jednoho dne byl zatËen pastor Chmarova
podzemnÌho sboru. TajnÌ policistÈ ho bez p¯est·nÌ tloukli a muËili v nadÏji, ûe prozradÌ
podrobnosti o svÈ cÌrkvi. ChtÏli od nÏho zÌskat hlavnÏ jmÈna Ëlen˘ jeho spoleËenstvÌ
a rovnÏû informace o tajnÈ tisk·rnÏ, kde se
tiskly evangelia. Ale pastor i navzdory muËenÌ nic neprozradil. Kdyby promluvil, mohly
b˝t n·slednÏ zatËeny tisÌce lidÌ.
Kdyû muËenÌ nezabralo, kapit·n, kter˝
vedl vyöet¯ov·nÌ, ¯ekl pastorovi: ÑUû tÏ ml·tit
nebudeme. NasadÌme jinou metodu.ì PolicistÈ zatkli Nikolaje Chmaru, postavili ho p¯ed
pastora a ¯ekli mu: ÑKdyû nepromluvÌö, pak
budeme Chmaru p¯ed tv˝ma oËima muËit.ì
Pastor, kter˝ se hrozil pohledu na tak hroznÈ utrpenÌ, se Chmary zeptal: ÑCo m·m dÏlat?ì
Chmara mu odpovÏdÏl: ÑZ˘staÚ vÏrn˝
Kristu a nezraÔ ho. Jsem öùastn˝, ûe mohu
pro Krista sn·öet muËenÌ.ì MuËitelÈ pak ¯ekli, ûe Chmarovi vydloubnou oËi. Kdyû k nÏmu
p¯istoupili s noûem v ruce, pastor to nemohl

Indie

B R U TÁ L N Í Ú T O K
N A PA S T O R A V I N D I C K É
VESNICI
Indický pastor brutálně zbitý při nočním útoku v západní části svazového státu Tripura se stále zotavuje
z těžkých bodných a řezných zranění. Letthang Gangte, misionář
Evangelikální kongregační církve
v Indii, byl při útoku pořezán na hlavě a na zádech a utržil také hlubokou bodnou ránu do žaludku. Podle
informací očitých svědků pastor jen
zázrakem přežil útok možná až deseti mužů, kteří se 19. dubna přibližně ve tři hodiny ráno probourali
skrz stěnu do rodinné chatrče z nepálených cihel. Paní Gangteová utrpěla zranění hlavy a ruky a sedmiletá dcerka Bebem a desetiletý
syn Bawilun byli poraněni na lýtkách a stehnech. Rodina Gangtových žila ve vesnici Rajghat od roku
1995. Podle zdrojů byl útok inspirován nedávnými propagandistickými
snahami militantních hinduistických
skupin odradit místní domorodce od
konverzí ke křesanství. Vysílající
sbor požádal policisty o vyšetření
zločinu, ti však odmítli a prohlásili,
že Gangte musí nejprve identifikovat muže, kteří jej napadli.
– Compass Direct, 2. července 2004
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Ir·k

ÚTOČNÍCI VHODILI
D O K O S T E L A G R A N ÁT
Katolická farnost v severoiráckém
městě Mosul je zděšena po útoku,
při kterém byl do kostela vhozen
granát. Při výbuchu byla zraněna
jedna osoba. Podle informace organizace Aid to the Church in Need
šlo o dva útočníky, kteří 26. června
vhodili z automobilu granát do kostela sv. Ducha. Při následném výbu-
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snÈst a vyk¯ikl na Chmaru: ÑJak se mohu na
nÏco takovÈho dÌvat? Vûdyù budeö slep˝!ì
Chmara odpovÏdÏl: ÑKdyû p¯ijdu o tÏlesnÈ
oËi, uvidÌm vÌce n·dhery neû je dovoleno tÏlesnÈmu zraku. UvidÌm svÈho Spasitele. Z˘staÚ vÏrn˝ Kristu aû na smrt.ì
Pak vyöet¯ovatelÈ pastorovi ¯ekli: ÑJestliûe nepromluvÌö, vy¯Ìzneme Chmarovi jazyk.ì
Zoufal˝ pastor vyk¯ikl: ÑCo m·m dÏlat?ì
Chmarova poslednÌ slova byla: ÑChval
P·na JeûÌöe Krista. MÏl jsem tu milost uslyöet
ta nejsvatÏjöÌ slova, kter· mohou b˝t vy¯Ëena. Kdyû si to p¯ejÌ, aù mi jazyk vy¯Ìznou.ì
Chmara zem¯el muËednickou smrtÌ.
Dostala se n·m do rukou fotografie jeho
zmuËenÈho tÏla.
Je to nesmÌrnÏ smutn˝ p¯ÌbÏh, ale je v nÏm
i nesmÌrn· kr·sa. Ten, kter˝ byl kdysi ztracen˝m ËlovÏkem, porozumÏl hodnotÏ, kterou
m· p¯ed Bohem duöe ËinÌcÌ pok·nÌ. AndÏlÈ se
z nÏho radovali a nakonec poloûil pro svÈho
Spasitele i ûivot. Zn·me mnoho podobn˝ch
p¯Ìpad˘ jak z komunistick˝ch, tak muslimsk˝ch zemÌ. Jsme na tyto vÏ¯ÌcÌ hrdÌ a dÏkujeme v·m, ûe n·s v naöÌ pr·ci pro pron·sledovanou cÌrkev podporujete.
V Kristu V·ö

chu byla zraněna sestra tamního katolického kněze Ragheeda.
Podle katolických představitelů
v zemi stále více a více sílí útoky
proti křesanům. Za poslední rok bylo
zavražděno celkem více jak deset
křesanů příslušníky militantního
hnutí Al-Wahabe. Toto hnutí hrálo
významnou úlohu v dřívější irácké
vládě a již po léta působí křesanské menšině v zemi velké problémy. Existuje však naděje, že by toto
násilí mohlo klesat, jakmile získá
nové irácké vedení větší kontrolu nad
situací v zemi. Nicméně mnozí na to
příliš nespoléhají.
Modlete se za zmíněnou zraněnou křesanku. Modlete se, aby nová
irácká vláda dokázala obnovit pořádek v zemi a zajistila náboženskou
svobodu pro veškerý irácký lid.
– Hlas mučedníků, Kanada,
1. července 2004

n

Eritrea

Z AT Č E N Í K L Í Č O V É H O
K Ř E S ŤA N S K É H O
PRACOVNÍKA
V době mezi 13. květnem a 27. květnem byli v Eritreji zatčeni čtyři křesané. Jde o jistou známou zpěvačku, pastora sboru a dva klíčové
křesanské pracovníky.
13. května byla v městě Asmara
zatčena devětadvacetiletá zpěvačka Helen Berhanová, členka evangelikálního sboru Rema. Tato sestra, která je oblíbená zvláště mezi
křesanskou mládeží, byla přitom jen
nedávno propuštěna z vězení. Protože odmítla podepsat prohlášení,
že se zříká své víry, zavřeli ji ve
vojenském táboře Mai Serwa do
poštovního kontejneru.
Ráno 23. května byli ve svých domovech zatčeni dva důležití pracovníci sboru „Církve plného evangelia“,
která v Eritreji patří k největší letničním denominacím. Haile Naizgi je

[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 srpnu
1997.]
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P·kist·n

v současnosti národním předsedou
jmenované denominace. Je ženatý,
má čtyři děti a dříve pracoval pro
misijní společnost Worl Vision.
V současnosti je držen v Asmara na
policejní stanici č.1. Druhým zatčeným křesanem je dr. Kuflu Gebremeskel, který je předsedou Evangelické aliance Eritreji. Je někdejším
profesorem matematiky na asmarské univerzitě. Policie ho v současnosti drží ve vazbě na policejní stanici č. 6. Hlas mučedníků má zprávy
od důvěryhodných zdrojů, že tato
stanice patří k velmi obávaným místům s podzemními kobkami. Zadržované křesany nesmí nikdo navštívit
včetně rodinných příslušníků.
Tentýž den se policie pokusila zatknout také pastora Tesfatsio Hagose, duchovního správce zmíněného
sboru Rema, ale nezastihla ho doma. Zatkla ho o čtyři dny později
v přístavním městě Massawa. Pastor Hagos je ženatý a má tři děti.
Místo jeho pobytu není známo.
Vyprošujte těmto vězněným křesanům sílu a smělost, aby v těchto
těžkých podmínkách obstáli. Pamatujte i na stovky dalších podobně pronásledovaných křesanů v Eritreji.
– Hlas mučedníků, Kanada,
9. června 2004

MU»EDNÕCI VÕRY

Je r·no 5. ledna 2004. Pastor Muchtar
Barkat vstal toho dne velmi ËasnÏ. Jeho
nejstaröÌ dcera Ester ho tentokr·t nemohla
o V·nocÌch navötÌvit a tak Muchtar vstal ve
Ëty¯i hodiny r·no, aby odjel vlakem za dcerou a sv˝mi vnouËaty do L·hauru.
Toho r·na bylo chladno a mlhavo. MÌsty
nebylo pro hustou mlhu tak¯ka vidÏt. Muchtar vöak pomalu kr·Ëel toËitou a svaûujÌcÌ
se cestou k n·draûÌ. Kdyû byl pastor jiû jen
nÏkolik blok˘ od n·draûÌ, objevili se jeho
vrahovÈ. P¯es hustou mlhu je z¯ejmÏ ani
nevidÏl a pravdÏpodobnÏ ani neslyöel, dokud ho nezas·hly kulky z jejich zbranÌ.
Kdyû se po r·nu mlha rozpustila, uvidÏli
kolemjdoucÌ mrtvÈho pastora leûet v kaluûi
krve. Vedle nÏho v tr·vÏ byla taöka s obleËenÌm, nÏkolik osobnÌch vÏcÌ a takÈ Bible.
Jeho duöe a duch odeöly z pozemskÈho tÏla.
V nebi je vöak pro tohoto svÏdka vÌry p¯ipravena koruna muËednÌka.

n

»Ìna

Z AT Č E N O 1 0 0
K Ř E S ŤA N S K Ý C H
P Ř E D S TAV I T E L Ů
Více než sto představitelů domácích
církví bylo zatčeno v západočínské
autonomní oblasti Sin-iang. Tito
představitelé, kteří se sešli na jisté
rekreační ubytovně, byli náhle obklíčeni asi dvěma stovkami příslušníků čínské veřejné bezpečnosti
a více než čtyřiceti uniformovanými
policisty na motocyklech. Policie
všechny přítomné zadržela a odvedla, ačkoli její příslušníci nepřed-

Pastor Muchtar Barkat nalÈhal ve svÈm poslednÌm k·z·nÌ na vÏ¯ÌcÌ svÈho sboru, aby jeden druhÈho milovali
a zachovali jednotu v Kristu.
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Kdyû Parveen Muchtarov·, pÏtaËty¯icetilet· Ëerstv· vdova, lÌËÌ ud·losti poslednÌch dnÌ
svÈho muûe, stÈkajÌ jÌ po tv·¯Ìch slzy. Pak
uchopÌ manûelovu Bibli a zaËne vypr·vÏt z·stupci Hlasu muËednÌk˘ o tom, jak p¯ed Ëty¯mi lety zapoËal jejÌ manûel pr·ci v nevelkÈm
sboru ve mÏstÏ Khanewal.
Muchtar ho¯el vroucÌ l·skou ke svÈmu Spasiteli a touûil se o evangelium podÏlit doslova
s kaûd˝m, koho potkal. BÏhem celÈ sedmn·ctiletÈ pr·ce pro BoûÌ kr·lovstvÌ p¯ivedl ke
Kristu kolem 200 lidÌ. A p¯estoûe byl jeho
poslednÌ sbor mal˝, byl p¯esvÏdËen, ûe ke st·vajÌcÌm pades·ti Ëlen˘m se dÌky kaûdodennÌm p¯Ìmluvn˝m modlitb·m a evangelizaËnÌ
pr·ci postupnÏ p¯idajÌ dalöÌ. Bohosluûby konanÈ v jejich kostele byly na ûivo vysÌl·ny do
p¯ev·ûnÏ k¯esùanskÈho sousedstvÌ prost¯ednictvÌm tlampaËe, umÌstÏnÈho na stoû·ru, kter˝ vyËnÌval ze st¯echy budovy. MuslimovÈ
vysÌlali stejn˝m zp˘sobem svÈ modlitby do ulic
Khanewalu pÏtkr·t dennÏ. Muchtar byl p¯esvÏdËen, ûe k¯esùanÈ majÌ totÈû pr·vo.
Pades·tilet˝ pastor Muchtar podrobnÏ prostudoval kor·n a Ëasto vedl diskuse o n·boûensk˝ch ot·zk·ch s muslimsk˝mi uËenci.
Jeho manûelka o nÏm prohl·sila, ûe Ñbyl v·öniv˝ diskutÈr a v˝born˝ ¯eËnÌk. NÏkte¯Ì muslimötÌ ËinitelÈ zaËali jeho vzr˘stajÌcÌ popularitu jak mezi k¯esùany, tak i nek¯esùany, nÈst
nelibÏ.ì
Asi tak p¯ed rokem p¯iöel do kostela jist˝
muslimsk˝ mulvi (p¯edstaven˝ meöity) a to
pr·vÏ v dobÏ, kdy ûeny s dÏtmi po¯·daly nedÏlnÌ ökolu. Poûadoval, aby bylo ihned zastaveno vysÌl·nÌ dÏtskÈ ökoly z tlampaËe, protoûe to bude ruöit vysÌl·nÌ muslimsk˝ch
modliteb. ÑPokouöeli jsme se ho uchl·cholit,
ale neölo to. Byl straönÏ rozzu¯en˝ a po¯·d
k¯iËel.ì
Pastor Muchtar byl p¯edvol·n na policejnÌ
stanici potÈ, co muslimovÈ vznesli proti jeho
sboru ofici·lnÌ stÌûnost. Bylo mu ¯eËeno, ûe
vysÌl·nÌ z jeho tlampaËe je p¯Ìliö hlasitÈ. Pastor Muchtar se omluvil a slÌbil, ûe hlasitost
snÌûÌ, ale ve vysÌl·nÌ sv˝ch k·z·nÌ bude pokraËovat. O nÏkolik dnÌ pozdÏji p¯iölo do kos-

ložili žádné oficiální dokumenty nebo
zatykače, na jejichž základě byl policejní zátah proveden.
Setkání křesanských představitelů se konalo v rekreačním středisku pracovníků železnic, které se nachází u města Liu Gong.
Třicet ze stovky zadržených křesanů zůstává ve vazbě v blízké policejní stanici. Ostatní byli eskortováni do svého bydliště, kde jsou drženi
na příslušných stanicích. Někteří již
byli převezeni na tzv. „převýchovné
středisko“, kde jsou křesané vyšetřováni a nuceni, aby se své víry zřekli. Pokud tak neučiní, jsou následně
obviněni a postaveni před soud.
Toto setkání mělo vyškolit a povzbudit křesanské pracovníky sin-iangské oblasti, která leží na západočínském příhraničí a je obývána
převážně muslimským obyvatelstvem Ujgur. Setkání pořádala domácí církev Ying Shang, kterou tvoří
velmi rozsáhlá sí podzemních sborů napříč provincií An-chuej.
Zdroje Hlasu mučedníků uvádějí,
že s těmi, kteří byli z jiných provincií
bylo po zatčení zacházeno odlišně.
V Číně totiž platí zákaz přechodu
provinčních hranic z důvodu účasti
na náboženském setkání bez předchozího souhlasu Úřadu pro náboženské záležitosti nebo státem podporované vlastenecké církve. Policie
již kontaktovala domovské vesnice
zadržených křesanských představitelů nepocházejících z autonomní
oblasti Sin-iang, aby odtud získala
informace o jejich dalších náboženských aktivitách.
K těm, jejichž zatčení již bylo potvrzeno, patří Wang Yu Lian, čelný
představitel domácí církve Ying
Shang po více jak 20 let.
Rovněž byl zadržen čtyřiatřicetiletý generální tajemník vlastenecké
církve z města Ningbo z provincie
Če-iang. Ten má na starosti 46 sborů oficiální vlastenecké církve, ale
podle zpráv se snaží podporovat
i domácí církve.
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tela nÏkolik muslimsk˝ch muû˘ a pastora
Muchtara varovali, ûe pokud nep¯estane
s hl·s·nÌm evangelia ze svÈho tlampaËe, p¯ijde o ûivot. Muchtar vöak pokraËoval d·l.
Jeho rodina i p¯·telÈ ¯ÌkajÌ, ûe smrti se v˘bec
neb·l.
4. ledna 2004, den p¯ed svou smrtÌ, k·zal
pastor Muchtar svÈ poslednÌ k·z·nÌ. NalÈhal
v nÏm na svÈ spoluvÏ¯ÌcÌ, aby milovali jeden
druhÈho, pravidelnÏ se modlili a z˘stali ve
vÌ¯e jednotnÌ. ÑNemohu tu s v·mi jiû dlouho
z˘stat, proto buÔte jednotnÌ a buÔte sborem
vÏrn˝ch vÏ¯ÌcÌch,ì prohl·sil pastor Muchtar.
RovnÏû svÈ spoluvÏ¯ÌcÌ povzbudil, aby hl·sali Kristovo evangelium, tak jak to Ëinili apoötolÈ po vzk¯ÌöenÌ P·na JeûÌöe.
Kdyû n·m toto Parveen vypr·vÏla, nedok·zala zadrûet slzy. Poû·dala naöe z·stupce,
aby prosili k¯esùany ve svÏtÏ o p¯ÌmluvnÈ modlitby za ni i za jejÌch öest dÏtÌ. ÑModlete se,
aby mi B˘h dal sÌlu vyrovnat se se ztr·tou
mÈho milovanÈho manûela a takÈ, abychom
mÏli dost prost¯edk˘ na ûivobytÌ.ì Hlas muËednÌk˘ proto svÈ Ëten·¯e prosÌ o p¯ÌmluvnÈ
modlitby za Parveen i jejÌ dÏti, zejmÈna pak
za Ëtrn·ctiletÈho chlapce (zbyl˝ch öest dÏtÌ
jsou dÌvky) jmÈnem Musa, kterÈmu jiû radik·lnÌ muslimovÈ rovnÏû vyhroûovali smrtÌ.
Musa p¯es sv˘j ˙tl˝ vÏk jiû touûÌ st·t se ve svÈ
vlasti mision·¯em.
ZatÌmco tato tragick· ud·lost m˘ûe chlapc˘v hlas umlËet, Hlas muËednÌk˘ se rozhodl,
ûe bude usilovat o öÌ¯enÌ evangelia prost¯ednictvÌm dalöÌch vÏrn˝ch p·kist·nsk˝ch svÏdk˘ vÌry. Budeme rovnÏû podporovat Parveen
i jejÌ dÏti z naöeho fondu pro rodiny muËednÌk˘. RovnÏû pom·h·me mnoha dalöÌm p·kist·nsk˝m rodin·m, jejichû otcovÈ Ëi manûelÈ p¯iöli kv˘li svÈ vÌ¯e o ûivot.

„Jde o další případ potlačování
a pronásledování neregistrovaných
církevních skupin současným čínským vedením,“ prohlašuje Todd
Nettleton, ředitel tiskové kanceláře
amerického Hlasu mučedníků. „Povzbuzujeme křesany celého světa,
aby se přimlouvali za tyto čínské
bratry a sestry a popřípadě protestovali u příslušných zastupitelských
úřadů.“
Kromě tohoto případu bylo v Číně
zatčeno minulý týden čtyřicet křesanů z domácích církví, kteří se
účastnili semináře v Čchen-tu, hlavním městě provincie S’-čchuan. Mezi
zatčenými byl rovněž misionářský
manželský pár z Tchaj-wanu, který
seminář řídil.
Všech čtyřicet lidí bylo propuštěno, ale současné místo pobytu zmíněného tchaj-wanského páru není
známo.
„Čína se snaží, abychom nabyli
přesvědčení, že její obyvatelstvo
požívá náboženskou svobodu,“ uvádí Nettleton. „Tyto případy i stovky
dalších jim podobných ukazují, že
jde o naprostou frašku.“
– Hlas mučedníků, USA,
21. července 2004
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IndonÈsie

Z AV R A Ž D Ě N Í FA R Á Ř K Y
VE S TŘEDNÍ SULAWESI
18. července v neděli večer, když
Susianty Tinulele, farářka Presbyteriánské církve Effata v Palu ve střední Sulawesi dokončila své nedělní
kázání, zasáhla ji střelba pěti maskovaných útočníků. Ti nejprve přemohli
hlídku, která střežila vchod kostela,
a pak od dveří začali střílet. Svou
obě zasáhli přímo na kazatelně do
hlavy. Žena byla na místě mrtvá. Dva
další útočníci vypálili kolem sebe
dávku z automatických zbraní přímo
na shromážděné křesany. Čtyři lidé
byli postřeleni. Je to již pátý útok na

TERORIST… SI VZALI NA MUäKU CÕRKEV

Rodina pastora Muchtara nenÌ ve svÈm ˙dÏlu sama. S vyhrocenÌm v·lky proti terorismu
v P·kist·nu i sousednÌm Afgh·nist·nu bÏhem
poslednÌch let se rovnÏû zvyöuje mnoûstvÌ ˙tok˘ na k¯esùany i jejich sbory. K jednomu z po7

slednÌch doölo v Kar·ËÌ a cÌlem se stala kancel·¯ p·kist·nskÈ BiblickÈ spoleËnosti. P¯i
v˝buchu dvou n·loûÌ bylo zranÏno t¯in·ct lidÌ.
V·ûnou ˙jmu utrpÏla i kaple biblickÈ spoleËnosti. ⁄tok provedl z·hy zatËen˝ pÏtadvacetilet˝ militant, o kterÈm se p¯edpokl·d·, ûe
pat¯Ì k teroristickÈ skupinÏ Lashkar-e-Jhangvi.
Ke dvÏma dalöÌm explozÌm doölo 15. ledna
v kostele sv. Trojice v Kar·ËÌ a zanechaly za
sebou mnoûstvÌ zranÏn˝ch a poökozenou budovu kostela. Na konci letoönÌho ledna vtrhli
militantnÌ muslimovÈ bÏhem bohosluûeb do
jednoho kostela poblÌû mÏsta Potoki. ZaËali
p·lit z automatick˝ch zbranÌ do vzduchu a varovali p¯ÌtomnÈ vÏ¯ÌcÌ p¯ed krutÏjöÌmi akcemi slovy: ÑUötÏd¯Ìme v·m lekci a v·ö kostel
zniËÌme!ì P¯i tomto incidentu vöak nebyl naötÏstÌ nikdo zranÏn.
Od vyhl·öenÌ nez·vislosti P·kist·nu na
britskÈm kr·lovstvÌ v roce 1947 doölo k nejhoröÌmu ˙toku na k¯esùany koncem ¯Ìjna
2001. Tehdy bylo zabito öestn·ct lidÌ, kdyû
muslimötÌ teroristÈ zaËali p·lit na pastora
Emmanuela Ditta pr·vÏ ve chvÌli, kdy st·l na
kazatelnÏ bÏhem nedÏlnÌch bohosluûeb v p·kist·nskÈm mÏstÏ Bahawalpur.
TakovÈto incidenty jsou pouh˝m p¯Ìkladem
st·le trvajÌcÌ hrozby, kter· se vzn·öÌ nad p·kist·nsk˝mi k¯esùany.

křesany v centrální Sulawesi v tomto roce. Jednání útočníků naznačuje,
že to jsou cvičení a organizovaní teroristé. V této době velkého politického napětí jsou křesané často cílem
podobných akcí, nebo militantní islámské skupiny chtějí takto destabilizovat situaci a získat větší moc a
vliv. Pamatujte ve svých modlitbách
nejen na postiženou kongregaci, ale
také na všechny indonéské křesany, kteří žijí stále pod hrozbou podobných útoků.
– Religious Liberty Prayer Bulletin,
No. 281, 21. července 2004
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SrÌ Lanka

N E P Ř ÁT E L S T V Í
SE STUPŇUJE
V poslední době se stále více diskutuje nad novým zákonem, který nyní
vláda Srí Lanky předložila parlamentu a podle něhož má být zakázáno
„úsilí“ o náboženskou konverzi druhé osoby. Tento návrh zákona nesoucí název „Zákon o ochraně náboženské svobody“ předložilo
„Ministerstvo pro buddhistické záležitosti“ v jehož čele stojí ministr Ratnasiri Wickremanayake. Pokud bude
tento kontroverzní zákon schválen,
bude podle něho platit: „Žádná osoba nesmí obracet, nebo se pokoušet obracet druhou osobu na jiné
náboženství [nebo] napomáhat či
podněcovat k takové konverzi k jinému náboženství.“ Uskutečněná
konverze z jednoho náboženství na
druhé bude za jakýchkoli okolností
považována za trestný čin.
Slovo „úsilí“, které se v zákoně
objevuje, přitom jednoduše znamená jakékoli pozvání druhé osoby
k účasti na modlitebním či náboženském shromáždění, jehož není pozvaná osoba členem. Tedy například, když křesanská ošetřovatelka
navrhne nemocnému buddhistickému pacientovi, aby se modlil

INSTITUCION¡LNÕ A KULTURNÕ PERZEKUCE

Ze 160 milion˘ obyvatel P·kist·nu je jen
2ñ3 % k¯esùan˘. Protoûe P·kist·n je isl·mskou spoleËnostÌ, jsou k¯esùanÈ vnÌm·ni jako
nevÏ¯ÌcÌ a nepoûÌvajÌ tat·û obËanskÈ pr·va
jako obyvatelstvo muslimskÈ vÏtöiny. K¯esùanÈ v P·kist·nu ËelÌ dvÏma typ˘m protivenstvÌ ñ institucion·lnÌmu a kulturnÌmu.
P·kist·nsk˝ Ñst¯edovÏk˝ì z·kon o rouh·nÌ
(z·kon Ë. 295) je typick˝m p¯Ìkladem institucion·lnÌ perzekuce. Na z·kladÏ tohoto z·kona jsou k¯esùanÈ faleönÏ obviÚov·ni a zatÌm
nejdÈle vÏznÏn˝m vÏ¯ÌcÌm byl Ayub Masih,
kter˝ byl odsouzen za rouh·nÌ se proroku
Mohamedovi k trestu smrti. P·kist·nsk˝ nej8

vyööÌ soud ho vöak propustil po öesti letech
z vÏzenÌ. Mezi ty, kte¯Ì jsou kv˘li stejnÈmu
proh¯eöku ve vÏzenÌ, pat¯Ì i uËitel Parvez Masih, o jehoû p¯Ìpadu Hlas muËednÌk˘ v minulosti rovnÏû informoval.
P·kist·nötÌ k¯esùanÈ ËelÌ rovnÏû perzekuci
kulturnÌ. »asto se musÌ spokojit s pod¯adn˝m
zamÏstn·nÌm ñ jako jsou meta¯i ulic a pr·ce
v ciheln·ch. A ti, kte¯Ì konvertujÌ ke k¯esùanstvÌ z isl·mu, musÌ navÌc poËÌtat nejen se
ztr·tou zamÏstn·nÌ, ale rovnÏû se ztr·tou
osobnÌho vlastnictvÌ, domov˘ a nÏkdy i svÈho
ûivota.

s nemocničním kaplanem. Pokud
podnítí k náboženské konverzi nějaká skupina či společnost, pak každý příslušný ředitel, podílník, člen,
zaměstnanec této skupiny bude vinen porušením zákona. Pokud bude
shledán vinným cizinec, bude vyhoštěn a bude mu na napříště zakázán vstup do země. Soudní stíhání
za přestoupení tohoto zákona může
iniciovat buï policie anebo každý,
kdo bude jakkoli porušením tohoto
zákona poškozen, či kýmkoli, kdo
má důvodné podezření z přestoupení uvedeného zákona.
Ministr Wickremanayake rovněž
prohlásil, že vytvoří příslušné tribunály (složené z buddhistických mnichů), které budou na vesnicích řešit
konkrétní případy bez účasti policie
či soudů. A to je nejzávažnější problém. V září minulého roku vyřklo
shromáždění 1 500 buddhistických
mnichů absolutní zákaz jakékoli
křesanské aktivity. Pokud zmíněné
tribunály budou pracovat ruku v ruce
s novým protikonverzním zákonem,
pak křesané na Srí Lance budou čelit neomezenému tlaku extrémních
buddhistických mnichů. Následky takového stavu jsou nepředstavitelné.
Existence tohoto zákona je pohonem pro horlení militantních buddhistů, zákon prohlašuje za legitimní protikřesanské nálady a nepřímo
ospravedlňuje útoky na křesany. Za
posledních šest měsíců bylo hlášeno více než padesát útoků proti křesanům a to je jistě jen vrchol ledovce. Od prosince minulého roku do
letošního března bylo násilně uzavřeno 146 křesanských modliteben
a bohoslužebných budov. Národní
křesanská evangelická aliance Srí
Lanky (NKEASL) popsala své stanovisko ohledně přijetí tohoto zákona v inzerátu v jednom tamním deníku z 3. července 2004. O den
později byla kancelář NKEASL zdemolována. Nešlo o loupež, nebo
z kanceláře nebylo nic odcizeno.
Všechny přítomné dokumenty a

VRAç SE K ISL¡MUÖ NEBO ZEMÿI

Sedmadvacetilet˝ Mohammed Saeed se tÏöil
ze svÈho zamÏstn·nÌ kulin·¯skÈho odbornÌka, ale nakonec tento mlad˝ vrchnÌ kucha¯
nalezl dlouho hledan˝ recept na utiöenÌ duchovnÌho hladu. Isl·msk· vÌra, kterou p¯ijal
od svÈ rodiny, ho neuspokojovala a tak zaËal
hledat odpovÏÔ po duchovnÌm naplnÏnÌ v odliön˝ch vyzn·nÌch. K¯esùanötÌ p¯·telÈ mu povÏdÏli o uzdravovacÌm setk·nÌ, kterÈ se mÏlo
konat v nedalekÈ vesnici Bail Ahata. Mohammed byl pouËen, ûe k z·zraËnÈmu uzdravenÌ
jiû doölo v mnoha p¯Ìpadech a on jel na toto
setk·nÌ pln oËek·v·nÌ, ûe tyto z·zraky uvidÌ
na vlastnÌ oËi. Mohammed vzal sebou takÈ
jistÈho muslimskÈho p¯Ìtele, kterÈmu lÈka¯i
diagnostikovali rakovinn˝ n·dor.
Mohammed se p¯edtÌm nikdy podobnÈho
setk·nÌ k¯esùan˘ ne˙Ëastnil. PocÌtil na nÏm
zvl·ötnÌ duchovnÌ vanutÌ. Evangelista se modlil za Mohammedova p¯Ìtele. O den pozdÏji,
kdyû lÈka¯i prohl·sili, ûe n·dor zmizel, nabyl Mohammed p¯esvÏdËenÌ, ûe se toho musÌ
o proroku, kter˝ jeho p¯Ìtele uzdravil, dovÏdÏt vÌce. Nakonec Mohammed p¯ijal Krista,
byl pok¯tÏn a zaËal se pravidelnÏ ˙Ëastnit
shrom·ûdÏnÌ cÌrkve. Nalezl radost a spokojenost, kterÈ se mu p¯edtÌm vyh˝baly.
Jak dny plynuly, Mohammed rostl ve vÌ¯e
a byl st·le smÏlejöÌ ve vyd·v·nÌ svÏdectvÌ druh˝m. On Ëasto zÌsk·val pro vÌru Ëleny svÈ
d¯ÌvÏjöÌ komunity, klepal na dve¯e a modlil
9

se s tÏmi, kterÈ navötÌvil. Avöak jeho rodina,
mnozÌ p¯·tele a dokonce i nÏkte¯Ì ËlenovÈ jeho
sboru se k nÏmu stavÏli nep¯·telsky a odmÌtali
ho. Jeden p¯edstavitel cÌrkve, kter˝ se b·l
repres·liÌ muslim˘, ho p¯emlouval, aby se
radöi vr·til k isl·mu. Mohammeda zaËali muslimovÈ povaûovat za nevÏ¯ÌcÌho a jeho spolupracovnÌci a hostÈ v restauraci, kde pracoval, odmÌtali jÌst jÌdla, kter· Mohammed
p¯ipravil. TakÈ v domÏ rodiË˘ se nesmÏl ani
dotknout kuchyÚskÈho n·ËinÌ a nesmÏl takÈ
jÌst s ostatnÌmi. Nakonec byl p¯inucen opustit zamÏstn·nÌ i domov. Jeho manûelka vzala
oba jejich syny a odstÏhovala se ke sv˝m rodiË˘m.
Mohammedovi Ëasto vyhroûovali, ûe pokud
nep¯estane evangelizovat muslimy, p¯ijde o ûivot. Jeho p¯·telÈ vypravujÌ, ûe navzdory tÏmto hrozb·m z˘stal ve svÈm p¯esvÏdËenÌ pevn˝ a zachoval si ryzÌ charakter i citlivÈho
ducha.
»ty¯i roky potÈ, co se obr·til ke Kristu,
vyl·kal Mohammeda jeden z jeho p¯Ìbuzn˝ch
jmÈnem Shahid do svÈho kr·mku pod z·minkou, ûe by se r·d dozvÏdÏl nÏco vÌc o proroku
JeûÌöi. 8. Ëervna 2002 k nÏmu Mohammed p¯iöel se sv˝m devÌtimÏsÌËnÌm synem, kterÈho
drûel v n·ruËÌ. Shahid a dalöÌ p¯ÌbuznÌ ihned
zav¯eli kr·mek a zaËali na Mohammeda nalÈhat, aby se vr·til k isl·mu. Vyhroûovali mu,

složky byly vyjmuty ze šanonů a
systematicky rozházeny po celé
místnosti. NKEASL je hlavním
obranným hlasem volajícím po náboženské svobodě a nejdůležitější
institucí vzhledem k jednotě křesanů i jejich misijního působení.
Pamatujte ve svých modlitbách
na křesany na Srí Lance. Vyprošujte jim Boží moudrost i ochranu v jejich misijním působení i v boji za
náboženskou svobodu. Modleme
se, aby kontroverzní zákon nakonec nedošel platnosti.
– Religious Liberty Prayer Bulletin,
No. 279, 7. července 2004

n

Uzbekist·n

„ILEGÁLNÍ“ BAPTISTÉ
P O D S TÁ L E V Ě T Š Í M
TLAKEM ÚŘADŮ
V nejnovější záškodnické kampani
uzbeckých úřadů proti křesanství
vyšetřovali tajní policisté dva členy
baptistické církve. Při výslechu je
bili a vyhrožovali jim vězením slovy:
„Zbavíme se vás na hezkých pár
let.“ Jeden z tajných policistů sdělil
agentuře Forum 18: „Aktivity baptistů jsou ilegální, a tak jsme si s nimi
u výslechu trochu popovídali.“ Důstojník dále prohlásil, že „baptistická církev v městě Urgenč je ilegální
zakázanou organizací, nebo jí byla
odebrána oficiální registrace“. Jiný
důstojník jménem Ališer Chasanov
se posmíval Šarovat Allamovové,
člence baptistické církve, že „protestanté pouze spoléhají na peníze
ze Západu a západní humanitární
misie, které vás podporují nejsou
v podstatě nic jiného než špionážní
organizace. Vy sami jste agenty zahraničních bezpečnostních služeb“.
– FORUM 18, Norsko,
7. července 2004

PotÈ, co Mohammed Saeed p¯ijal Krista a†zaËal evangelium hl·sat druh˝m, byl pro svou vÌru zavraûdÏn.
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ûe jestli odmÌtne, ihned ho na mÌstÏ zabijÌ.
Ale Mohammed z˘stal neoblomn˝ a odmÌtl
svou novou vÌru zradit. Byl hotov pro JeûÌöe
t¯eba zem¯Ìt. Pak ˙dajnÏ Shahid vyt·hl n˘û
a bodl svÈho ÑnevÏ¯ÌcÌhoì p¯ÌbuznÈho do b¯icha a pak mu pro¯Ìzl hrdlo a jazyk. Mohammed˘v mal˝ syn byl pozdÏji nalezen, jak sedÌ
v tratoliöti krve vedle tÏla svÈho zavraûdÏnÈho otce.

Kazachst·n

D A L Š Í P O K U T O VÁ N Í
A Z A S T R A Š O VÁ N Í
N E R E G I S T R O VA N Ý C H
BAPTISTŮ
Agentura Forum 18 obdržela informace, že minimálně pět sborů Mezinárodní rady evangelikálních křesanů/baptistů, kterým byla zásadně
zamítnuta úřední registrace, bylo
tento rok pokutováno nebo na jejich
shromáždění udělala policie zátah.
V nejnovějším případě byl dvakrát
v jednom měsíci pokutován pastor
Vasilij Kliver z města Aktobe a to
v obou případech částkou, která odpovídá minimální měsíční mzdě.
Soudce také přikázal, aby jejich
modlitebna byla na šest měsíců
úředně uzavřena. Stejnou částkou
byl rovněž pokutován pastor Pjotr
Panafidin, který u soudu protestoval,
že ani ústava ani zákon o náboženství nehovoří o povinné registraci.
– FORUM 18, Norsko,
20. července 2004

N¡ä PODPŸRN› PROGRAM DAL
VZNIKNOUT äESTI NOV›M SBORŸM

Hlas muËednÌk˘ vypracoval pro pron·sledovanÈ p·kist·nskÈ k¯esùany podp˘rnÈ projekty. JednÌm z nich je distribuce souprav obsahujÌcÌch nejpot¯ebnÏjöÌch vÏcÌ ñ odÏvy,
pokr˝vky, povleËenÌ a dalöÌch vÏcÌ. VÏci kaûdÈ soupravy jsou vakuovÏ balenÈ v naöich
misijnÌch stanicÌch dobrovolnÌky z nejr˘znÏjöÌch kout˘ Spojen˝ch st·t˘.
NynÌ tyto projekty p¯in·öejÌ svÈ duchovnÌ
ovoce. V roce 2003 jsme do P·kist·nu odeslali kolem 25 000 tÏchto souprav (celkem
sedm lodnÌch kontejner˘). Dva dalöÌ kontejnery jsme navÌc odeslali zaË·tkem letoönÌho
roku. V kaûdÈ soupravÏ je navÌc p¯ibalena
k¯esùansk· literatura v tamnÌm jazyce urdu.
DÌky tomuto programu vzniklo ve venkovsk˝ch oblastech P·kist·nu öest nov˝ch sbor˘. Kv˘li nedostatku organizaËnÌch zkuöenostÌ i kv˘li omezen˝m dopravnÌm moûnostem
majÌ tamnÌ pasto¯i velkÈ potÌûe p¯i svÈm ˙silÌ
zas·hnout evangeliem odlehlÈ vesnickÈ oblasti, kde navÌc lidÈ trpÌ velk˝m nedostatkem
vzdÏl·nÌ. PracovnÌci Hlasu muËednÌk˘ vypracovali pl·n, jak v tÏchto oblastech distribuovat zmÌnÏnÈ soupravy. Pl·n byl uskuteËnÏn
a setkal se u mÌstnÌho obyvatelstva s velkou
odezvou. A lidÈ pak otev¯eli sv· srdce evangeliu a p·kist·nötÌ pasto¯i pocÌtili pomaz·nÌ
Ducha k zvÏstov·nÌ Krista.
MnozÌ z k¯esùansk˝ch vesniËan˘ pracovali
jako n·mezdnÌ dÏlnÌci p¯i v˝robÏ cihel se
mzdou 30 KË za celodennÌ pr·ci. Jeden z p·kist·nsk˝ch evangelist˘ ¯ekl Hlasu muËednÌk˘, ûe tamnÌ lidÈ jsou velice chudÌ a pot¯ebnÌ

n

NigÈrie

ŘEŠENÍ NÁBOŽENSKY
M O T I V O VA N É H O
K O N F L I K T U S E S TÁ L E
NEDAŘÍ NALÉZT
Rahuta Nicodemová, padesátnice
v domácnosti, se právě chystala na
své políčko, když najednou z vesnice zaslechla typický zvuk automatických zbraní. Během několika
málo minut celou vesnici zachvátilo
peklo – výkřiky, kvílící ženy a děti,
hořící domy. Zpanikařená Rahuta
vtrhla do domu, popadla slepého
manžela za ruku a táhla ho ven.
„Utíkejme! Jsou tady banditi a zabíjejí lidi!“ křičela na něj.
„Běž sama! Utíkej, povídám! Nech
mě tady umřít. Běž, a si zachráníš
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a ûe jejich nemluvÚata nemajÌ ani pot¯ebnÈ
teplÈ obleËenÌ pro chladnÈ obdobÌ. Tyto dÏti
velice Ëasto onemocnÌ z·palem plic, bronchitidou a dalöÌmi nemocemi hornÌch cest d˝chacÌch. Kdyû jejich rodiËe otev¯eli n·mi darovanou soupravu, vyk¯ikli: ÑN·ö B˘h je ûiv˝!
éije, protoûe n·m poslal to, co jsme nejvÌce
pot¯ebovali!ì
Naöi pracovnÌci, kte¯Ì byli oËit˝mi svÏdky,
vypr·vÌ o tom, jak tv·¯e tÏchto chud˝ch k¯esùan˘ z·¯ily radostÌ. Pasto¯i pak rozd·vali
k¯esùanskou literaturu a modlili se s mnoha
nemocn˝mi a nÏkte¯Ì byli skuteËnÏ uzdraveni. VesniËanÈ pak pastory prosili, aby se k nim
vr·tili a po¯·dali u nich pravideln· shrom·ûdÏnÌ a tak vzniklo öest nov˝ch vesnick˝ch sbor˘.

život!“ odpověděl bolestným hlasem
slepý Nicodemus manželce.
To byla poslední slova, která od
něj slyšela. O chvíli později se ohlédla a spatřila, jak na ulici upadl a zemřel v dešti střel.
K tragické smrti pana Nicodema
došlo 18. května v Sabon Gida, jedné ze čtyř křesanských vesnic
v okrsku Quanpan ve svazovém státě Plateau, které napadli muslimští
ozbrojenci. Při útocích v Sabon Gida, Jirim, Bakin Ciyawa a Gidan
Soba zemřelo celkem pět křesanů
a bylo zničeno několik domů.
Nábožensky motivované násilí
i nadále sužuje středonigerijský svazový stát Plateau, navzdory vyhlášení výjimečného stavu. Policisté
uvádějí, že je situaci obtížné zvládnout, protože se muslimští ozbrojenci při napadání křesanských
měst a vesnic uchylují k partyzánským způsobům boje.
28. května příslušníci muslimské
domobrany napadli křesanské vesnice Duwi a Lyanngil v okrsku Langtang. Při útoku zabili tři křesany
a dalších 3 000 připravili o domov,
když jim vypálili jejich obydlí.
Náboženský konflikt mezi muslimy a křesany se stal v Nigérii endemickým problémem v posledních
letech – poté, co byly ve dvanácti
svazových státech na severu země
zavedeny islámské zákony. V důsledku nepokojů 7. září 2001 v hlavním městě Plateau Jos přišlo o život
odhadem 10 000 lidí. Incident vyprovokovala skupina muslimů, kteří zatarasili silnici vedoucí do oblasti města obývaného křesany.
Následně muslimští ozbrojenci
rozšířili nábožensky motivované boje
z Jos do okolních zemědělských
městeček a vesnic. Za poslední tři
roky zasáhlo nábožensky motivované násilí sedmnáct okrsků.
Rev. Yakubu Pan, předseda plateauské sekce Nigerijské křesanské
asociace (CAN), agentuře Compass
sdělil, že v souvislosti s neustáva-

FAIZA ZA»ALA NAVäTÃVOVAT KURS äITÕ

Faiza Bibi, k¯esùansk· dÌvka, kter· byla terorizov·na sv˝m muslimsk˝m zamÏstnavatelem, kdyû odmÌtla p¯ijmout isl·m a pak se za
nÏho provdat, navötÏvuje nynÌ v L·hauru
kurz öitÌ, kter˝ zde organizuje Hlas muËednÌk˘. Sexu·lnÌ vydÌr·nÌ a ˙toky muslimsk˝ch
zamÏstnavatel˘ na k¯esùanskÈ dÌvky jsou
v P·kist·nu znaËnÏ rozöÌ¯enÈ. Faiza a dalöÌ
k¯esùanskÈ dÌvky hovo¯Ì o tom, ûe kdyû se
budou moci nauËit nÏjakÈmu vlastnÌmu ¯emeslu, nebudou pak nuceny dÏlat pod¯adnÈ
pr·ce v muslimsk˝ch dom·cnostech a tak nebudou ani terËem podobn˝ch brut·lnÌch ˙tok˘.
Patn·ct mlad˝ch k¯esùansk˝ch dÌvek navötÏvuje v souËasnosti n·ö kurz, ve kterÈm se
uËÌ krejËovskÈmu ¯emeslu. Hlas muËednÌk˘
obstaral pro kurz öicÌ stroje a veökerÈ dalöÌ
nezbytnÈ za¯ÌzenÌ. TakÈ jsme zaËali se stejn˝mi kurzy na nÏkolika dalöÌch mÌstech v P·kist·nu. DÌvky v kurzu zÌsk·vajÌ nejen manu·lnÌ zruËnost, ale obnovujÌ takÈ pot¯ebnou
d˘stojnost pramenÌcÌ z nez·vislosti na muslimsk˝ch zamÏstnavatelÌch. Jejich novÏ nabyt· ¯emesln· zruËnost jim tak p¯inese tolik
pot¯ebnÈ prost¯edky pro jejich s nouzÌ bojujÌcÌ rodiny.
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jícími útoky přišlo o domov již více
než 30 000 křesanů.
Minulý měsíc křesané zasažení
ztrátou příbuzných a sousedů zahájili odvetné útoky na muslimy v Yelwa, které si vyžádaly odhadem 350
životů.
Muslimští vedoucí odpověděli výhrůžkou nigerijské vládě otevřenou
náboženskou válkou a přinutili prezidenta Oluseguna Obasanja vyhlásit v Plateau výjimečný stav.
Hlas muËednÌk˘ podporuje kurzy öitÌ jako je tento na
snÌmku. Tyto kurzy opat¯ujÌ dÌvk·m zÌskat pot¯ebnou
zruËnost pro vlastnÌ ûivnost.

KRIZE V KANO
Muslimští vedoucí v severonigerijském svazovém státě Kano, který
se nachází přibližně 650 kilometrů
od Yelwa, zorganizovali veřejnou
demonstraci na protest proti útokům
na muslimy. Účastníci protestního
pochodu, který vedl Šejk Umar Kabo, se brzy uchýlili k násilí. Běsnící
ozbrojenci údajně zabili stovky křesanů. (Viz zpráva Compass Direct
„Muslimský ‚protest‘ si vyžádal oběti na životech“ z 13. května 2004.)
Rev. A. U. Ubah a Foster Ekeleme, předseda a tajemník místní sekce CAN, obvinili guvernéra a vládní
představitele Kano z navádění muslimů k útokům.
Guvernér Kano Malam Ibrahim
Shekarau označil násilí proti křesanům za děsivou událost, která mu
způsobila značnou bolest.
18. května se Obasanjo podrobil
nátlaku muslimských vedoucích a
vyhlásil v Plateau výjimečný stav,
za což si vysloužil obvinění křesanských členů parlamentu ze zaujatosti proti křesanům.
Rev. Yakubu Pam, předseda plateauské sekce CAN, veřejně kritizoval Obasanja za jeho způsob řešení
krize. Pam se v zastoupení řady
dalších křesanských vedoucích se
stejným názorem zeptal, proč Obasanjo nezakročil, aby zabránil neustávajícím útokům proti křesanům,
které krveprolití v Yelwa vyprovokovaly.

VÕTÃZSTVÕ JE NAäE

BÏhem tÏchto Velikonoc jsme vidÏli JeûÌöe ve
tv·¯Ìch zarmoucen˝ch vdov, jakou je i Parveen. Ale vidÏli jsme rovnÏû moc JeûÌöova
vzk¯ÌöenÌ ve tv·¯Ìch vesnick˝ch k¯esùan˘, kte¯Ì obdrûeli tolik pot¯ebnou pomoc a zvolali:
ÑP·n je ûiv˝!ì P¯ipomnÏli jsme si, ûe Kristovo tÏlo bylo zmuËenÈ a probodenÈ. JeûÌö na
k¯Ìûi se uk·zal v slabosti, ale skrze Ducha
nabyl opÏt moci, p¯emohl smrt a vstal z hrobu. Jeho vzk¯ÌöenÌ p¯ineslo lidstvu novÈ zaslÌbenÌ a nadÏji.
SmÏlÌ evangelistÈ jak˝mi byli pastor Muchtar nebo Mohammed Saeed byli lidsky zranitelnÌ. V tÈto lidskÈ slabosti nedok·zali zabr·nit, aby je nezas·hla kulka nebo n˘û. Avöak
jejich prav· sÌla se uk·zala pr·vÏ v jejich
smrti, v tom, ûe se neb·li tÏch, kte¯Ì mohou
zahubit pouze tÏlo. A tak i oni p¯emohli smrt
tÌm, ûe z˘stali vÏrnÌ JeûÌöi aû za hrob. A v tÈto
vÏrnosti Kristu a vÏdomÌ BoûÌho povol·nÌ jsou
nadÏjÌ a vÌtÏzstvÌm.
Muchtar a Mohammed majÌ svou vÏËnou
odmÏnu v nebi. A my m˘ûeme p¯ijmout svÏdectvÌ z jejich smÏlosti a vÏrnosti a takto povzbuzeni b˝t ûivi pro tÈhoû P·na, kter˝ p¯em·h· moc temnoty a smrti. Tito muËednÌci
vstali a jim pat¯Ì vÌtÏzstvÌÖ a toto vÌtÏzstvÌ
bude brzy i vÌtÏzstvÌm naöÌm!
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, duben 2004
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Egypt

„Prezident Obasanjo přišel do Plateau nalézt řešení problému na základě pozvání jiných skupin, zejména muslimů,“ řekl Pam novinářům.
„Nicméně když byli v minulosti zabíjeni křesané, volali jsme mu a nic
se nestalo. Nepřišel sem, ani nezařídil žádnou rychlou akci.“
„Cítíme v tom jistou jednostrannost. Když prezident přijel, zeptal
jsem se ho… rozzuřil se však a začal
mě nazývat ‚idiotem‘.“
Obasanjo se později Pamovi za
svou poznámku omluvil a za příčinu
neporozumění označil přerušení komunikace s vedoucími CAN. Incident
je jedním z těch, které demonstrují
komplikovanost hledání trvalého řešení náboženského konfliktu v této
nejlidnatější africké zemi.
Při dalšími incidentu křesanští
vedoucí odmítli pozvání svých muslimských protějšků k setkání v Kaduně 31. května, aby diskutovali
o možnostech vyřešení pokračujících projevů násilí.
Křesanské duchovní pozval na
setkání Alhaji Muhammadu Maccido, sokotský sultán, který je považován za hlavu muslimů v Nigérii.
Saidu Dogo, generální tajemník CAN
v Nigérii, novinářům řekl, že kdyby
se křesanští vedoucí s muslimskými
vůdci setkali, znamenalo by to podrobení křesanů v severní Nigérii
islámskému imperialismu.
„Účast křesanských vedoucích ze
severu a vůdců skupin tradičních
náboženství na tomto setkání by
znamenala podrobení pod svrchovanost sokotského kalifátu nebo sultanátu,“ prohlásil Dogo.
„Motivy stojící za navrhovaným
setkáním jsou podezřelé. Jasně
jsme vyjádřili svůj postoj, že podobné společné setkání může svolat jen
nigerijská vláda.“
„Chtějí, abychom se podrobili pod
svrchovanost sultána, to se však nestane. Právě tato skutečnost je příčinou problémů v Plateau a dalších
svazových státech,“ dodal Dogo.

SVÃDECTVÕ B›VAL…HO
PRON¡SLEDOVATELE KÿESçANŸ

Dostala se n·m do rukou ¯ada svÏdectvÌ egyptsk˝ch k¯esùan˘, kte¯Ì se obr·tili ke Kristu.
Tato svÏdectvÌ jsme vydali v knize ÑDo pekla
nevÏ¯ÌcÌchì (kniha je pouze v angliËtinÏ).
N·sledujÌcÌ p¯ÌbÏh je vyÚat z uvedenÈ knihy
a jeho hrdinu naz˝vejme jmÈnem ÑPavelì.
B˘h mÏ prov·zel svou mocnou paûÌ a dal
mi vyv·znout ze ÑlvÌho doupÏteì. Je to opravdu zvl·ötnÌ, ale moje obr·cenÌ ke Kristu nebylo v˝sledkem nÏjakÈ mÈ touhy, ani jsem
neslyöel mocnÈ k·z·nÌ k¯esùanskÈho pastora
Ëi evangelisty. Bylo tomu pr·vÏ naopak. ZatÌmco jsem hledal zp˘sob jak ˙toËit na Bibli
a k¯esùany, B˘h p¯ipravoval vöe tak, aby mÏ
chytil do svÈ sÌtÏ, ze kterÈ bych nemohl utÈci!
Naöe nen·vist v˘Ëi k¯esùan˘m na sebe brala podobu vöelijak˝ch pouliËnÌch ˙tok˘ a zastraöov·nÌ, ale oni na naöe v˝pady reagovali
s mÌrnostÌ, kter· n·s jeötÏ vÌce dr·ûdila. Naöe
agresivita se stupÚovala a zaËali jsme pl·novat dalöÌ akce vËetnÏ muËenÌ k¯esùan˘. Podle kor·nu jsme mÏli nahlÌûet na vöechno jejich vlastnictvÌ jako na Ñdarì od All·ha
muslim˘m (s˙ra 59,7).
ZaËal jsem ËÌst takÈ Matouöovo evangelium
a byl jsem tou Ëetbou pohoröen hned po prvnÌ kapitole. (P¯ik·zali n·m totiû ËÌst Bibli,
abychom v nÌ naöli vhodn· tÈmata proti k¯esùan˘m.) Shledal jsem, ûe k¯esùanÈ odvozujÌ
Kristovu genealogii aû k Davidovi, coû jsem
povaûoval za nesmyslnÈ.
Avöak v Bibli jsem takÈ nalezl zpr·vy o tom,
co k¯esùan˘m dÏlali jejich tehdejöÌ odp˘rci,
a p¯iölo mi, jako by ta slova na vlas p¯esnÏ
popisovala naöe souËasnÈ chov·nÌ v˘Ëi nim.
»etl jsem pas·ûe t˝kajÌcÌ se pron·sledov·nÌ,
poniûov·nÌ a zabÌjenÌ ñ tedy to, co p¯esnÏ odpovÌdalo naöÌ p¯edstavÏ o posluönosti All·ha. P¯ipadalo mi velmi zvl·ötnÌ, ûe tato Bible p¯esnÏ vÌ, co jsme ¯Ìkali a dÏlali k¯esùan˘m!
Nebylo by moûnÈ, ûe tyto pas·ûe do Bible k¯esùanÈ sami ned·vno vpaöovali?
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N·ö ûivot byl pln˝ n·silÌ, krutosti a teroru.
Nebylo to vöak naöe norm·lnÌ chov·nÌ. P¯iölo n·m, ûe kdybychom neöli touto cestou,
nebyli bychom posluönÌ All·ha. All·h v kor·nu vyhl·sil, jak m·me nakl·dat s nevÏ¯ÌcÌmi, aù jiû s lidmi knihy (k¯esùanÈ) Ëi s polyteisty nebo s faleön˝mi muslimy.
Tehdy jsem se zaËal modlit: ÑJestliûe jsi
Bohem muslim˘, odejmi z mÈ mysli vöechno
vyjma isl·mu, ale pokud jsi Bohem k¯esùan˘, dej mi svÏtlo, abych tÏ n·sledoval.ì
CÌtil jsem, ûe mi B˘h pod·v· mnoûstvÌ d˘kaz˘ proti nimû jsem nemÏl ˙niku. OdmÌtnout
Kristovo vol·nÌ k n·sledov·nÌ jsem odmÌtnout
nedok·zal. ZaËal jsem ËÌst pravidelnÏ Bibli,
kter· se mi stala jak˝msi blÌzk˝m p¯Ìtelem.
»Ìm hloubÏji jsem se do nÌ pono¯oval, tÌm vÌce
jsem cÌtil jejÌ sladkou ˙tÏchu.
Pak jsem mÏl jednoho dne vidÏnÌ. VidÏl
jsem otev¯enÈ dve¯e mÈho pokoje a v nich
muûe s dlouh˝mi vlasy a vousy a vedle nÏho
svÏteln˝ sloup. Slyöel jsem, jak mi pravÌ: ÑPovstaÚ, Kristus tÏ chce.ì
TakÈ jsem se jednou odv·ûil navötÌvit k¯esùanskÈ knihkupectvÌ. B·l jsem se, ûe by tam
mohli chtÌt vidÏt mou legitimaci a zavolat na
mÏ policii. (V EgyptÏ m· kaûd˝ v legitimaci
zapsanou svou n·boûenskou p¯Ìsluönost.)
Mohl jsem padnout do rukou p¯ÌsluönÌk˘m
tajnÈ policie a zmizet nÏkde v jejich bezedn˝ch kobk·ch.
Touûil jsem p¯Ìmo hltat kaûdÈ Kristovo slovo a tak se na cestÏ mÈho novÏ objevenÈho
ûivota dostat alespoÚ o jedin˝ krok dop¯edu.
Nakonec jsem se rozhodl, ûe navötÌvÌm kostel, i kdyby mÏ to mÏlo st·t ûivot. äel jsem
tedy k jednomu kostelu a rychle do nÏho
vklouzl, aby mÏ nikdo nevidÏl. Ale k mÈmu
p¯ekvapenÌ se pastor choval docela jinak neû
jsem Ëekal. V˘bec se nechtÏl se mnou bavit.
äel jsem tedy do jednoho k¯esùanskÈho kupectvÌ. Tam mÏ jiû znali z d¯ÌvÏjöÌ doby, kdy
jsem k¯esùan˘m ökodil a tak se nejprve vydÏsili, ûe jsem jim p¯iöel opÏt ubliûovat. ÿekl
jsem jim: ÑNebojte se mÏ.ì Kupec byl tak
zmaten˝, ûe ze sebe nevypravil ani slovo. Poû·dal jsem ho o odpuötÏnÌ za vöechno, co jsem

Mezitím stovky křesanů a muslimů v Nigérii umírají a ztrácejí své
milované. Tisíce dalších již přišly
o domovy a prostředky pro zajištění
živobytí. National Emergency Management Agency (Státní komise pro řešení krizových situací) minulý měsíc zveřejnila zprávu, že se
ve státech Bauchi, Taraba, Nasarawa a Plateau nachází 69 000
uprchlíků bez domova.
Pokud vedoucí představitelé
všech nigerijských náboženských
uskupení nenaleznou nějakou možnost vzájemného porozumění,
uprchlíci se zřejmě v dohledné době
domů nevrátí.
– Compass Direct, 16. června 2004

n

Turkmenist·n

POLICEJNÍ DŮSTOJNÍK
TVRDÍ: POUZE DVĚ
NÁBOŽENSKÁ VYZNÁNÍ
JSOU POVOLENÁ – ISLÁM
A P R AV O S L AV Í
Zástupce policejního náčelníka
v turkmenském městě Abadan sdělil člence baptistické církve Světlaně Gurkinové, že „v Turkmenistánu
jsou povolena pouze dvě náboženství, islám a pravoslaví, ostatní jsou
zakázány“. Uvedenou informaci sdělili agentuře Forum 18 tamní baptisté. Světlana Gurkinová byla také terčem velmi surových poznámek a
hrozeb, a již o jejím možném uvěznění nebo o vyvlastnění jejího bytu,
pokud bude i nadále ve své domácnosti pořádat náboženská setkání.
Ačkoli trestní sazby za nepovolenou náboženskou aktivitu byly letos
v květnu formálně zrušeny, neregistrované baptistické komunity jsou
i nadále terčem tvrdých útoků vládních úřadů, které odmítají zrušit vlastní zákaz nepovolených náboženských aktivit. Baptisté z hlavního
turkmenského města Ašchabádu se
odvolali k prezidentu Saparmuratu
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mu provedl. Muû se na mÏ nejd¯Ìve nevÏ¯ÌcnÏ dÌval a pak mu do oËÌ vstoupily slzy.
Jednoho dne mÏ moji novÌ k¯esùanötÌ p¯·telÈ pozvali, abych s nimi öel do kostela, kde
jsem p¯edtÌm jeötÏ nikdy nebyl, a j· s nimi
öel. Tam jsem se setkal s nÏkolika k¯esùansk˝mi staröÌmi, kter˝m jsem vypr·vÏl o tom,
jak mÏ B˘h oslovil. Navrhli mi, abych se nechal pok¯tÌt a j· s tÌm souhlasil. Byl jsem pok¯tÏn 9. kvÏtna 1993.
V PÌsmu Ëteme, ûe Kristova l·ska vyvolala
mnohou nen·vist a dala povstat takÈ nejr˘znÏjöÌm bolestiv˝m situacÌm. O farizejÌch stojÌ
ps·no: ÑTu se jich zmocnila zlost a radili se
spolu, co by mÏli s JeûÌöem udÏlatì (Luk·ö
6,11). Ti, kte¯Ì volajÌ po n·boûenskÈm smÌru
zaloûenÈm na interreligioznÌm dialogu ale nebojujÌ o pravdu, ûe JeûÌö je P·n a Vl·dce svÏta jsou ËlenovÈ tÈhoû faleönÈho t·bora, kter˝
st·l za smrtÌ JeûÌöe.
Ve SkutcÌch 17,6 Ëteme, jak éidÈ napadli
J·son˘v d˘m, kde pob˝val Pavel a volali: ÑTi
lidÈ, kte¯Ì p¯evracÌ svÏt vzh˘ru nohama, p¯iöli takÈ k n·m.ì Pravdiv˝ p¯ÌbÏh o ÑPavloviì,
fanatickÈm muslimovi, kter˝ nalezl Krista je
v mnohÈm podobn˝ p¯ÌbÏhu o Saulovi z Tarsu, kter˝ coby horliv˝ éid p¯iöel k vÌ¯e v Krista. I kdyû pozadÌ p¯ÌbÏhu se v mnohÈm neshoduje, p¯esto v obou p¯Ìpadech byla
hlavnÌm pohonem nen·visti n·boûensk· horlivost. K¯esùanÈ, kte¯Ì pravdivÏ p¯edkl·dajÌ
JeûÌöe jako jedinou cestu, jim berou jejich
poklidn˝ n·boûensk˝ svÏt a obracejÌ ho naruby.
N·boûensk· konverze éida p¯ed dvÏma tisÌci lety a dneönÌho muslima v EgyptÏ jsou
d˘kazy, ûe Duch svat˝ mÏnÌ lidskÈ ûivoty, spoleËnost i zaûitÈ hodnoty.
Hlas muËednÌk˘ bude pokraËovat ve svÈ
podpo¯e tÏchto ÑPavl˘ì, obr·cen˝ch vÏ¯ÌcÌch
v n·rodech, kde jsou k¯esùanÈ pron·sledov·ni a budeme i nad·le zve¯ejÚovat jejich prost· svÏdectvÌ o Vykupiteli, kter˝ je zachr·nil
a smÌ¯il se sv˝m Nebesk˝m Otcem a Stvo¯itelem nebe i zemÏ.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, leden 2004

Nijazovi i k příslušným vládním úřadům, aby by,lo zastaveno pronásledování Světlany Gurknivé.
– FORUM 18, Norsko, 1. července
2004

n

Sa˙dsk· Ar·bie

UVĚZNĚNÍ INDICKÉHO
OBČANA
ISTANBUL, 9. června (Compass) –
Indický občan unesený a mučený
saúdskou náboženskou policií za
„šíření křesanství“ deset týdnů po
svém zatčení stále zůstává ve vězení, bez řádného soudu. Šestatřicetiletého Briana Savia O’Connora
zastavili v podvečer 25. března ve
čtvrti Mursalat v Rijádu čtyři příslušníci muttawy (náboženské policie).
Když ze saúdské identifikační karty
zjistili, že je O’Connor křesan, odvlekli ho na nedalekou stanici muttawy, svázali mu nohy, pověsili ho
hlavou dolů a sedm hodin jej mučili. S přestávkami jej bili do hrudníku
a přes žebra a do chodidel mu
pouštěli elektrický proud. V odpovědi na jejich otázky O’Connor prohlásil, že kázal Bibli, nicméně popřel, že by obracel muslimy ke
křesanství. Ve dvě hodiny ráno příslušníci muttawy převezli O’Connora na policejní stanici v Olaya a nařídili, aby byl uvězněn na základě
obvinění z kázání křesanství, prodeje alkoholu a šíření drog. O’Connor, který posledních šest let pracoval jako obchodní zástupce
v oblasti nákladní dopravy pro leteckou společnost Saudia Airlines,
v současné době sdílí celu bez oken
s dalšími šestnácti vězni ve věznici
Al-Hair. Celoindická katolická unie,
Indická biskupská konference a
představitelé indického velvyslanectví zaslali saúdským orgánům
dotazy na O’Connorovu situaci, ty
však zůstávají nezodpovězeny.
– Compass Direct, 9. června 2004
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Biblick· nep¯esnost Ëasu
Ztratil jsem pojem Ëasu. NevÏdÏl jsem kolik je hodin, kter˝ je den, m· samotka byla v†suterÈnu; nevÏdÏl jsem ani zda je jaro nebo lÈto.
Auto¯i Bible vÏdÏli, ûe jejich ûivoty jsou vÏËnÈ. »asem se p¯Ìliö nezab˝vali a tak jsou
obËas v datov·nÌ ud·lostÌ znaËnÏ neurËitÌ.
U Jana 21, 1 Ëteme: meta tauta ñ ÑPotom se JeûÌö opÏt zjevil sv˝m uËednÌk˘m.ì Jak
dlouho trvalo ono Ñpotomì? MarnÏ bychom p·trali.
Kapitolu t¯etÌ zaËÌn· Matouö slovy: ÑV tÏch dnech p¯iöel Jan K¯titel a k·zal v judskÈ
pouöti.ì V p¯edeöl˝ch veröÌch nemohlo b˝t Janovi a JeûÌöovi vÌce neû dva aû t¯i roky
a proto musely do zaË·tku Janovy ve¯ejnÈ sluûby uplynout zhruba t¯i desetiletÌ. Avöak
pro evangelistu Matouöe je to st·le Ñv tÏch dnechì.
Jak Jan tak i Matouö hovo¯Ì o ud·lostech, mezi kter˝mi uplynula spousta Ëasu, jako
by se dÏly soubÏûnÏ. P¯ed Einsteinem by to bylo povaûov·no za nep¯esnost. Dnes vöak
vÌme, ûe prohl·öenÌ o soubÏûnosti dvou ud·lostÌ nab˝v· v˝znamu jen ve vztahu k mÌstu,
kde se pozorovatel nach·zÌ. To je Ë·stÌ subjektivnÌ str·nky naöeho pozorov·nÌ a nikoli
str·nky objektivnÌ, kter· vytv·¯Ì historii.
Duch vane kam chce, pravÌ PÌsmo (Jan 3, 8). Duch a vÌtr jsou v ¯eËtinÏ vyj·d¯eny t˝mû
slovem. Mohu se duchovnÏ postavit do takovÈ pozice, ûe ud·losti, kterÈ jsou jedna od sebe
ËasovÏ vzd·lenÈ, se mohou jevit jako soubÏûnÈ. Je to jako kdyû se nÏkte¯Ì AmeriËanÈ snaûÌ
sledovat dva nebo t¯i televiznÌ programy v tutÈû dobu.
M˘ûe se k·z·nÌ Jana K¯titele probÌhat Ñv tÏch dnechì tj. v dobÏ jeho dÏtstvÌ? Tak totiû
vidÌ tyto ud·losti Matouö. Kdo jsem j·, abych ho obviÚoval z nep¯esnosti?
M·me zaslÌbenÌ: ÑProste a d·no bude v·mì (Matouö 7, 7). Tyto veröe se zdajÌ protikladem k mnoha naöim zkuöenostem. Kaûd˝ vÏ¯ÌcÌ zn· vyslyöenÈ, ale rovnÏû nevyslyöenÈ modlitby. Prosili jsme, ale nebylo n·m d·no. Ale kolik Ëasu uplynulo od doby, kdy jsme
prosili?
MojûÌö prosil Hospodina: ÑKÈû smÌm p¯ejÌt Jord·n a spat¯it tu dobrou zemi, co je za
Jord·nem.ì Hospodin mu odpovÏdÏl: ÑM·ö dost. O tÈto vÏci jiû se mnou nemluvì (Deuteronomium 3,25ñ26). Zde je p¯Ìklad nejen modlitby nevyslyöenÈ, ale p¯Ìmo odmÌtnutÈ.
Jak to jde dohromady se zaslÌbenÌm, Ñproste a d·no bude v·mì? Nuûe, o trochu pozdÏji, asi tak o 3 500 let, nebo ¯eknÏme to biblick˝m ˙slovÌm Ñv tÏch dnechì, byl JeûÌö se
sv˝mi uËednÌky na ho¯e T·bor, kde se Ñjim zjevil MojûÌö a Elij·öì (Matouö 17,3). Hora
T·bor je v Kanaanu za Jord·nem v zaslÌbenÈ zemi. A tak MojûÌöova prosba byla nakonec vyslyöena, ale pouze se zdrûenÌm nÏkolika tisÌc let. Ale m·-li nÏkdo vÏËn˝ ûivot, co
to pro nÏho znamen·?
M·me p¯ed sebou nikoli vÏËn˝ ûivot, ale vÏËnÈ ûivoty. Hebrejötina totiû nem· pro slovo
ûivot singul·r. VÏtöina hebrejsk˝ch podstatn˝ch jmen, kter· konËÌ na ÑÌmì jsou mnoûn· ËÌsla a biblickÈ slovo pro ûivot je chajjÌm. Budeme mÌt mnoûstvÌ ûivot˘ a p¯ÌleûitostÌ.
VÏ¯Ìm, ûe vöechny modlitby budou vyslyöeny.
VÏËn˝ ûivot je vÌc neû nekoneËn˝. Kantor, jist˝ ûidovsk˝ û·k Einsteina, pojal myölenku tzv. Ñtransfinitnostiì. Kdyû nakreslÌte nekoneËnou Ë·ru z danÈho bodu v jednom smÏru, jejÌ matematickÈ vyj·d¯enÌ je nekoneËno. Avöak kdyû nakreslÌte z tÈhoû bodu vÌce nekoneËn˝ch Ëar v r˘zn˝ch smÏrech, m·te nÏco, co nekoneËno p¯esahuje. Kantor to oznaËil
jako Ñtransfinituì, a za matematick˝ symbol jÌ vyhradil hebrejskÈ pÌsmeno ·lef. Moûnosti
vÏËnosti jsou nevyËerpatelnÈ. ÑProste a d·no bude v·m.ì Neptejte se vöak kdy. Nebesa
jsou mimo Ëas.
»asovÈ periody nejsou obecnÏ objektivnÌmi fyzik·lnÌmi skuteËnostmi, ale z·visÌ na
pozorovateli. »as a prostor jsou svojÌ pravou povahou zmaten˝mi reprezentanty jedinÈ
re·lnÈ vÏci: intervalu v ËasoprostorovÈm kontinuu! Uvaûujme proto biblicky, mimo Ëas.
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

n

NÏmecko

N Ě M E C K Á T E L E V I Z N Í S TA N I C E
OZNAČILA BAPTISTY V IRÁKU
Z A „ S VAT É VÁ L E Č N Í K Y “
Hamburk: V německém televizním pořadu Panorama
byli označeni misionáři americké Jižní baptistické církve za „svaté válečníky Ameriky“. V programu byly dále
jejich duchovní a humanitární aktivity přirovnány k islámským teroristickým útokům.
Na podtržení tohoto tvrzení byli v pořadu citováni
baptisté, kteří uvedli, že jsou připraveni pro své přesvědčení zemřít. Pořad pak vše shrnul v těchto slovech: „Pravá chvíle pro svatou válku.“
Tento program byl 24. června odvysílán na jedné
z hlavních německých televizních stanic. Budovu stanice následně obstoupil dav protestujících křesanů.
Baptistická unie pořad kritizovala pro jeho jednostranné vyobrazení baptistů.
Mluvčí baptistické unie Friedrich Schneider poukázal na skutečnost, že v Iráku po dlouhý čas působili
nejen američtí baptisté, ale rovněž i baptisté arabští.
Podle Schneidera Arabové zvolili mnohem citlivější
přístup než Američané. Schneider rovněž poukázal,
že Německá baptistická unie nepodporuje ani „necitlivé misionářské projevy“, ani bezohlednost vůči víře
muslimů.
Je nanejvýš nezodpovědné, jak politicky, tak teologicky, dávat rovnítko mezi konzervativní křesany
a příslušníky Talibanu nebo teroristy z Al-Kajdy. Karl
Heinz Walter, bývalý generální tajemník Evropské baptistické federace prohlásil, že pořad Panorama ukázal
baptisty záměrně ve „špatném světle“.
Walter rovněž poukázal na určité faktické chyby.
V uvedeném televizním pořadu byl zmíněn prezident
Bush jako člen Jižní baptistické církve, ačkoli je ve
skutečnosti členem Spojené metodistické církve, která
vojenskou kampaň v Iráku naopak ostře kritizuje.
Přesto redaktor Volker Steinhoff stále trvá na tom,
že jeho pořad neobsahuje žádné faktické chyby. Byl
podle něho zaměřen na jižní baptisty, a nikoli na baptisty všeobecně. Není podle něho pochyb o tom, že
jejich aktivity vyvolaly mnoho pobouření a přispěly
v Iráku k vytvoření nenávistné atmosféry.
– idea, Německo, 30. června 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

