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Haik Hovsepian-Mehr, p¯edstavitel cÌrkve Assembly of God byl umuËen p¯ed deseti lety v Õr·nu militantnÌmi muslimy. PomÏry v tÈto zemi, kter· se
v roce 1979 stala isl·mskou republikou se od tÈ doby
tak¯ka nezmÏnily. Zde uv·dÌme nÏkterÈ z koment·¯˘ biskupa Haika, kterÈ napsal zhruba rok p¯ed
svou smrtÌ.
Isl·msk· revoluce byla v jistÈm smyslu pro cÌrkev velk˝m poûehn·nÌm, neboù jsme se nauËili mnohÈmu, co by n·m jinak uniklo. Pron·sledov·nÌ vyvolen˝m pom·h· z˘stat v Õr·nu a pokraËovat
v pr·ci, navzdory vöem projev˘m nep¯·telstvÌ ze
strany odp˘rc˘. SouËasnÏ m˘ûe cÌrkev sn·ze rozpoznat, kdo jsou jejÌ skuteËnÌ sluûebnÌci a kdo jsou
najati pouze za mzdu. P¯ed revolucÌ jsme mÏli ¯adu
k¯esùan˘, kte¯Ì mÏli z cÌrkve nÏjak˝ prospÏch, ale
po nÌ jiû nezbyl ani jeden! D˘vodem je to, ûe kdo
dnes p¯ijde ke Kristu, musÌ za to zaplatit p¯Ìsluönou daÚ, nÏkdy je to i ztr·ta ûivota, nÏkdy jen finanËnÌ a hmotnÈ zajiötÏnÌ. DalöÌm poûehn·nÌm revoluce byla duchovnÌ jednota k¯esùan˘ vöech
denominacÌ.
Jist˝ presbyteri·nsk˝ pastor z mÏsta TabrÌz byl
tak krutÏ zbit, ûe po jednot˝dennÌm vÏznÏnÌ mÏl
problÈmy s p·te¯Ì a trpÏl z·vratÏmi. Jist˝ bratr
z mÏsta Ahv·z byl uvÏznÏn na 27 dn˘. Vyhroûovali mu a poûadovali, aby spolupracoval s tajnou policiÌ a don·öel jim zpr·vy o nov˝ch konvertitech.
Chv·la Bohu, vöichni pasto¯i z˘stali vÏrnÌ svÈmu
povol·nÌ aËkoli vÏtöina z nich proöla p¯etÏûk˝mi
Ëasy.
Emigrace nÏkter˝ch pastor˘ a cÌrkevnÌch Ëlen˘,
kte¯Ì odch·zeli z Õr·nu, byla dalöÌ hrozbou zdejöÌ

Pamatujte na vÏznÏ,
jako byste byli
uvÏznÏni s nimi;
pamatujte na ty,
kdo trpÌ, vûdyù i v·s
m˘ûe potkat utrpenÌ.
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NAKLADATELSTVÍ STEFANOS NABÍZÍ:
• Rasooli & Allan – Lékař z Kurdistánu
Příběh o obrácení muslimského mullaha.
A5, 134 stran, cena 67 Kč.
• Richard Wurmbrand – Vítězná víra
Inspirující čtení na téma křesanské víry a svědectví. 12×18 cm, 176 stran, cena 89 Kč.
• Ken Anderson – Smělý jako beránek
Životní příběh známého čínského křesanského disidenta. A6, 170 stran, váz. 127 Kč.
• Pavel Rejchrt – Dvanáct kázání
Sbírka kázání českého malíře, básníka a
literáta z posledních deseti let, ve kterých se
autor zamýšlí nad duchovní situací současného křesanstva i společnosti.
Váz. brožura, 14×19 cm, 96 stran, 137 Kč.
• John Bunyan – Milost přehojná
Duchovní autobiografie Johna Bunyana.
11,5×17,5 cm, 192 stran, cena 147 Kč.
• John R. Weinlick – Hrabě Zinzendorf
Životní příběh hraběte Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, nejvýznamnějšího představitele
Obnovené Jednoty bratrské. Vázaná brožura, 12×19 cm, 232 stran, cena 165 Kč.
• Hermann Hartfeld – Víra navzdory KGB
Autentické vyprávění o pronásledování křesanů v Sovětském svazu v šedesátých letech.
12×19 cm, 304 stran, cena 167 Kč.
• Richard Wurmbrand –
Kristus na židovské cestě
Autor – sám židovského původu – uvažuje
na židovské téma.
12×18 cm, 248 stran, cena 165 Kč.
• Sam Wellman – William Carey
Kniha o životě anglického misionáře v Indii.
Vázaná brožura, 12×19 cm, 160 stran, cena
157 Kč.

• Milena Kolmanová – Kruh z maličkých
Povídky evangelické spisovatelky z prostředí
lyrické jihočeské krajiny z období válečných
a poválečných let. Vázaná, 11,5×17,5 cm,
160 stran, cena 137 Kč.
• Mike Fearon – Martin Luther
Beletrizovaná biografie jedné z klíčových
postav historie křesanství.
Vázaná brožura, 12 × 19 cm, 112 stran, cena
155 Kč.
• Anatolij Granovskij –
Byl jsem agentem NKVD
Memoáry agenta sovětské tajné služby, působícího krátce také v poválečném Československu.
Vázaná s přebalem, 12×19 cm, 288 stran,
cena 235 Kč.
• Tom White – Akce Kuba
Po sedmnácti měsících vězení na Kubě vypráví autor vzrušující příběh církve trpící za
„třtinovou oponou“.
A6, 230 stran, cena 73 Kč.
• Darlene Deiblerová-Roseová –
Ve stínu vycházejícího slunce
Podivuhodný příběh americké misionářky
v japonském zajetí za druhé světové války.
Vázaná s přebalem, 12×19 cm, 288 str.,
cena 238 Kč.
• Richard Wurmbrand –
Vězeňské zdi kdyby promluvily
Autorova kázání, sestavená na samovazbě,
která jsou pozoruhodným a jedinečným dokumentem o hlubinách křesanské víry uprostřed nelidského teroru a zoufalství.
Vázaná, 12×18 cm, 136 stran,
cena 175 Kč.

Nabízené knihy z nakladatelství STEFANOS si můžete objednat na naší adrese, uvedené na zadní straně obálky. Poštovné ani balné není účtováno.

Richard Wurmbrand
napsalÖ

pokračování z 1. str. obálky

cÌrkvi. Velk˝ poËet cÌrkevnÌch
p¯edstavitel˘ a Ëlen˘, kte¯Ì hledali lepöÌ podmÌnky jak pro duchovnÌ, tak i hmotn˝ ûivot, zaËali odch·zet do jin˝ch zemÌ. To byl dalöÌ
Ô·bl˘v z·van na cÌrkev. Jiû vÌce
neû t¯etina vöech Ìr·nsk˝ch evangelik·lnÌch pastor˘ odeöla ze zemÏ.
Stovky k¯esùan˘ emigrovaly na Z·pad a cÌrkev se ocitla ve velkÈ krizi.
Pron·sledov·nÌ pokraËovalo.
Nep¯·telÈ evangelia se niËemnÏ pokouöeli uvÏznit dalöÌ pastory. Jeden z nich byl v prosinci 1990 ve
vÏzenÌ obÏöen. MÏl ˙plnÏ slepou
manûelku a Ëty¯i dÏti. Byl muslimsk˝m konvertitou, kter˝ byl ordinovan˝m letniËnÌm pastorem ve
mÏstÏ Maöhad. Jist˝ staröÌ jednoho sboru je jiû osm˝ rok ve vÏzenÌ.
Byl obvinÏn ze zmÏny svÈho n·boûenstvÌ a podle isl·mu se tak stal
odpadlÌkem. Ve vÏzenÌ jsou i mnozÌ
dalöÌ. Jejich jedin˝m zloËinem bylo
prozelytstvÌ. Je aû neuvÏ¯itelnÈ,
jak tito drazÌ muslimötÌ konvertitÈ
stojÌ pevnÏ ve vÌ¯e. Uvedu jeden
p¯Ìpad. Kdyû byl pro svou vÌru
umuËen rev. Hossein Soudmand,
p¯iöel za mnou jeden muslimsk˝
prozelyta a se slzami v oËÌch mi
¯ekl: ÑTr·pÌm se kv˘li tomu, ûe
jsem nebyl umuËen jako pastor
Soudmand.ì Tento bratr byl zanedlouho zatËen. Byl obvinÏn z pouliËnÌho prodeje Nov˝ch Z·kon˘.
Str·vil 45 dnÌ ve vÏzenÌ. ÿekli mu,
ûe za svou vÌru bude zabit. Kdyû
ho zat˝kali, ¯ekl svÈ ûenÏ a dÏtem
sbohem, nakonec vöak byl propuötÏn. Je pro Ìr·nskÈ k¯esùany charakteristickÈ, ûe kdyû jdou do vÏzenÌ, tak ËekajÌ, ûe tam zem¯ou
muËednickou smrtÌ.
Je mnoho muslim˘, kte¯Ì p¯ich·zejÌ do kostel˘ a vyjad¯ujÌ tam
svou touhu p¯ijmout k¯esùanstvÌ,
ale ob·vajÌ se n·slednÈho pron·sledov·nÌ Ëi popravy. Jsem p¯e-

STAVÃNÕ NA SVAT… PŸDÃ SEBEZAPÿENÕ

Ten bude velik˝...
(LUK¡ä 1,32)

Naöi milovanÌ,
éidÈ majÌ pro slovo Ñvelik˝ì v˝raz gadol,
avöak nemajÌ û·dn˝ ekvivalent pro Ñohromn˝ì, Ñobrovsk˝ì Ëi v˝jimeËn˝. Nemohou tedy
Boha a Krista nazvat vÌc neû velik˝m. Avöak
jistÏ je boûstvÌ nÏËÌm mnohem vÏtöÌm, neû
p¯edstavuje prostÈ slovo Ñvelik˝ì.
Aû do sedmn·ctÈho stoletÌ vÏdÏlo lidstvo
o vesmÌru jen to, co bylo moûnÈ vidÏt prost˝m okem. Pak Galileo sestrojil primitivnÌ
dalekohled. Od tÈ doby se astronomickÈ p¯Ìstroje nesmÌrnÏ zdokonalily.
Dnes vÌme o miliard·ch galaxiÌ, z nichû kaûd· obsahuje miliardy hvÏzd. Naöe slunce, kterÈ bibliËtÌ auto¯i povaûovali za st¯ed vesmÌru, oznaËujÌ v souËasnosti odbornÌci za malou
hvÏzdu na okraji naöÌ galaxie.
HvÏzdy jsou od sebe nesmÌrnÏ daleko. NejblÌûe k n·m je Alfa Centauri, ke kterÈ by
vesmÌrn· loÔ pohybujÌcÌ se rychlostÌ svÏtla
(300 000 km/s) putovala Ëty¯i roky.
⁄SILÕ DOS¡HNOUT NEJVYääÕCH CÕLŸ

LidskÈ omezenÈ pozn·nÌ malÈho vesmÌru vede
k tomu, ûe ËlovÏk ve svÈm myölenÌ z˘st·v·
jen na malÈ ˙rovni. B˘h nem˘ûe b˝t omezen
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jen na vl·dce malÈho n·roda ñ Boha Izraele.
Je to jako bychom prezidenta celÈho st·tu degradovali na starostu nÏjakÈho malÈho mÏsta.
JeûÌö rozöÌ¯il lidskÈ pozn·nÌ Boha na Otce
vöech lidÌ ve vöech n·rodech. NynÌ vÌme, ûe
B˘h nep¯eb˝v· jen v nÏjakÈm konkrÈtnÌm
st·nku ˙mluvy, ale ûe vol· kaûdÈho ËlovÏka,
aby se stal jeho chr·mem. Kdokoli mu upÌr·
toto privilegium, nenÌ jeötÏ skuteËnÏ zral˝m
k¯esùanem.
P¯edstavme si ËlovÏka, kter˝ mÏl v sobÏ
potenci·l st·t se velik˝m gÈniem ñ t¯eba skladatelem nebo malÌ¯em ñ ale nebyl si svÈho
mimo¯·dnÈho talentu naprosto vÏdom a sv˘j
ûivot proûil jen ve starostech o vöednÌ vÏci!
Tak je tomu s kaûd˝m ËlovÏkem, kter˝ se ve
svÈm ûivotÏ spokojil s nÏËÌm menöÌm, neû je
BoûÌ povol·nÌ.
MusÌme mÌt v ûivotÏ ty nejvÏtöÌ ambice. B˘h
je vÏtöÌ neû dok·ûe slovo Ñvelk˝ì vyj·d¯it.

svÏdËen, ûe kdyby doölo k odstranÏnÌ tÈto p¯ek·ûky, mÏli bychom
mnoho novÏ obr·cen˝ch.
Jedna vÏc, kterou bych r·d zd˘raznil je, ûe nomin·lnÌ k¯esùanÈ
(etniËtÌ ArmÈnci) nemajÌ û·dnÈ
zvl·ötnÌ tÏûkosti a vl·da se dokonce snaûÌ ¯eöit jejich vlastnÌ problÈmy. Kv˘li tomu, ûe jsou k¯esùanÈ,
je nikdo nepron·sleduje. Pron·sledov·nÌ zaËÌn· tehdy, kdyû evangelizujeme.
Smrt biskupa Haika i dalöÌch
Ìr·nsk˝ch k¯esùan˘ p¯inesla ovoce. Dnes nÏkolik tisÌc muslimsk˝ch
konvertit˘ uctÌv· JeûÌöe Krista
v r·mci dom·cÌch cÌrkvÌ. Hrub˝
odhad jejich poËtu se pohybuje kolem 15 000ñ25 000. I kdyby bylo
pravdou menöÌ ËÌslo, byl by Õr·n
co do poËtu nov˝ch muslimsk˝ch
konvertit˘ ke k¯esùanstvÌ na prvnÌm mÌstÏ na svÏtÏ.
Odvaha a obÏù naöich brat¯Ì
i bolest vdov, kterÈ po nich z˘staly, nejsou marnÈ. Modlete se k¯esùanskÈ rodiny v Õr·nu. Hlas muËednÌk˘ intenzivnÏ spolupracuje
p¯i tisku BiblÌ a k¯esùanskÈ literatury pro Õr·n.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA,
Ëerven 2004

VÃTäÕ SKUTKY NEé JEHO

ÑBÏûte tak, aby jste zÌskali cenuì (1. Korintsk˝m 9, 24)
»lovÏk m˘ûe vybojovat cenu pouze tÌm zp˘sobem, ûe p¯edbÏhne vöechny svÈ konkurenty. Proto je velmi d˘leûitÈ, abychom zjistili,
jakÈ m·me specifickÈ dary, v jakÈ oblasti m˘ûeme uspÏt. Ale dokonce i s tÌm nejskromnÏjöÌm povol·nÌm m˘ûete b˝t nejlepöÌ. Dobr˝
sborov˝ domovnÌk je lepöÌ neû öpatn˝ pastor.
JeûÌö prohl·sil nÏco opravdu p¯ekvapivÈho: Budete Ëinit vÏtöÌ skutky, neû kterÈ j· ËinÌm (Jan 14,12). Je vöak z¯ejmÈ, ûe Ëinit skutky l·sky je pro h¯ÌönÈho ËlovÏka vyööÌ metou
neû pro Toho, kdo je Bohem l·sky po celou
vÏËnost.
VZNEäEN… POVOL¡NÕ

Naöe misie kdysi zaËala se skromnou touhou
pom·hat pron·sledovan˝m k¯esùan˘m v Rumunsku. Brzy vöak rozöÌ¯ila svÈ pole p˘sobnosti na vöechny komunistickÈ zemÏ a nakonec i na zemÏ muslimskÈ. NynÌ se dost·v·me
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rovnÏû na pr·ci mezi teroristy a ztracenÈ kmeny Izraele. Z jedinÈ jiskry tajnÈ sch˘zky
v podkrovnÌm obydlÌ v Bukureöti, p¯i kterÈ
jsme se s manûelkou setkali s dvÏma anglick˝mi pastory (Stuart Harris a J. Moseley),
vypuËely oddenky, kterÈ nynÌ rostou na vöech
kontinentech.
Naöe misie tisknou a distribuujÌ miliony
kus˘ k¯esùanskÈ literatury v Africe, Asii a na
St¯ednÌm v˝chodÏ. M·me svÈ tisk·rny v NÏmecku, Austr·lii a dokonce provozujeme i tajnÈ tisk·rny v zemÌch s nejtvrdöÌm protik¯esùansk˝m ˙tlakem.
Vaöe dary pom·hajÌ pron·sledovan˝m
v mnoha a mnoha zemÌch svÏta.
NynÌ hled·me nov· pole p˘sobnosti.

Õr·n

S AT E L I T N Í P R O G R A M Y
P Ř I VÁ D Ě J Í M N O H É
KE KRISTU
Před časem začal Hlas mučedníků
podporovat křesanské televizní vysílání v jazyce farsí určené pro obyvatele Íránu. Někteří z íránských diváků pak telefonují přes oceán, aby
se dověděli něco dalšího o Ježíši.
V Íránu existuje jedna z největších
sítí domácích církví, jejíž členové jsou
muslimští konvertité. Zde jsou dva
z dopisů, které jsme obdrželi:
OD ČERSTVÉHO
KONVERTITY ZE ŠÍRÁZU:

Z NAäÕ POäTY

„Přišel jsem k poznání Krista díky
vašim programům. Chci, abyste věděli, že vaše pořady sleduje velké
množství lidí a vaše poselství má na
ně veliký vliv. Před dvěma měsíci,
během Ašhóry (šíitský náboženský
svátek) jsem na ulici pozoroval, jak
lidé během náboženských obřadů
pláčí, bijí sami sebe a zasazují si
řezné rány. Když jsem tam stál, náhle jsem uslyšel, jak si lidé kousek
ode mne povídají o Ježíši. Říkali:
‚Co tady vidíme, jak je islám praktikován, je tak strašně vzdáleno křesanství líčeném na satelitním vysílání. Tam říkají, že Bůh je láska.
Uctívají Boha plni štěstí a radostně
mu zpívají. Říkali tam, že Bůh nemá
zalíbení v tom, když se někdo za
své hříchy bije, nebo za nás zaplatil
Ježíš výkupné. A to je ten velký rozdíl mezi islámem a křesanstvím.‘“

Jedna sestra n·m napsala n·sledujÌcÌ ¯·dky:
ÑJsem p¯ekvapena, ûe pÌöete jen o utlaËovan˝ch, kte¯Ì ûijÌ v zemÌch nesvobody. M˘j
manûel, kter˝ se s·m povaûuje za vÏ¯ÌcÌho,
mÏ po mnoho let doma bije. K¯esùanÈ mi ¯ÌkajÌ, ûe ûena by od muûe nemÏla odch·zet.
Ale co kdyû mÏ nakonec uml·tÌ k smrti? M·
B˘h povzbuzenÌ pro ûeny, jako jsem j·?ì
DalöÌ ûena pÌöe: ÑJsem jiû cel˝ rok se sv˝m
postiûen˝m synem bez domova. TisÌce lidÌ si
zde zouf·. AËkoli vlastnÌci pozemk˘ dostali
od st·tu subvenci, aby zamÏstnali bezdomovce a dÌky tomu jejich poËet klesl, naöe situace
se ve skuteËnosti jeötÏ zhoröila. ObËas ztr·cÌm vÌru a cloumajÌ mnou pochybnosti, ale
kdyû Ëtu vaöe publikace o trpÌcÌch k¯esùanech,
˙ûasnÏ mi to pom·h·.ì
Jin˝ Ëten·¯ pÌöe: ÑM˘j manûel mÏ opustil
a vzal sebou i dÏti. P¯ipojil se k jistÈ sektÏ,
jejÌmû zakladatelem je Çpastorë, kter˝ byl
uvÏznÏn za kr·deûe dÏtÌ. Je to skuteËnÏ zloËineck· organizace, skr˝vajÌcÌ se za oznaËenÌm ÇcÌrkevë.ì
DalöÌ pÌöe: ÑVelice trpÌm kv˘li rozbroj˘m
v naöÌ cÌrkvi, kterÈ ji rozdÏlujÌ.ì
A jeötÏ dalöÌ: ÑMoje ûena je chorobnÏ sv·rliv·. Rozhodl jsem se od nÌ definitivnÏ odejÌt, kdyû jsme se poh·dali kv˘li jejÌmu n·-

OD ŽENY Z ANGLIE (JEJÍ
RODIČE ŽIJÍ V ÍRÁNU)
„Díky za vaše výborné programy,
které jsou plné požehnání. Mám pro
vaše relace své vlastní označení –
říkám jim ‚nebeské pořady‘. Když je
sleduji zde v Anglii, myslím přitom
na svou matku, která žije v Íránu,
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padu, ûe bude mÌt v bance svÈ vlastnÌ konto.ì
Jeden z naöich Ëten·¯˘ pak pÌöe o velmi
z·vaûn˝ch h¯ÌöÌch, kterÈ p¯ed lety sp·chal.
Nedok·ûe uvÏ¯it, ûe by B˘h mohl ve svÈm
milosrdenstvÌ nÏco takovÈho odpustit. OdpovÏÔ je vöak jednoduch·: Hebrejötina nezn·
slovo ÑmilosrdenstvÌ v jednotnÈm ËÌsle, ale jen
jeho plur·l rachamim. B˘h ned·v· sv· milosrdenstvÌ jen po kapk·ch, ale nech·v· je tryskat v mohutnÈm proudu. Jeho milost je vûdy
vÏtöÌ neû lidskÈ selh·nÌ.ì
Je ps·no o andÏlÌch, ûe odvalili k·men z JeûÌöova hrobu, protoûe byl velmi velik˝ (Marek 16, 4). B˘h s radostÌ odpouötÌ velk˝m h¯ÌönÌk˘m, protoûe ti, kter˝m bylo mnoho
odpuötÏno takÈ mnoho milujÌ (Luk·ö 7,47).
SdÌlÌme vöechna b¯emena naöich Ëten·¯˘.
B˘h n·s nauËil plakat se vöemi, kte¯Ì pl·ËÌ ñ
a nikoliv jen s nÏkter˝mi (ÿÌman˘m 12,15).
Je ovöem takÈ pravdou, ûe kaûd· organizace
musÌ stanovit svÈ pr·ci urËitÈ hranice a hlavnÌ
cÌle, a ostatnÌ p¯enechat sestersk˝m misiÌm.

a přeji si, aby je i ona mohla sledovat. Bohužel před několika měsíci
přišli do našeho domu policisté
a zkonfiskovali nám jak satelitní anténu, tak přijímač. Dokonce mému
otci uložili zaplatit pokutu, protože
prý nesmí takové zařízení vlastnit.
Můj dědeček, který má v íránské
televizi významné postavení, se přel
s mou matkou, která tuto satelitní
televizi chtěla. A tak můj otec raději
matce nedovolil, aby si opatřila nové
zařízení. Když jsem viděla váš poslední program o vztahu mezi manželi, tolik jsem si přála, aby se na
něj dívali také moji rodiče a dědeček.
Určitě by jim to pomohlo.
(Íránské misijní vysílání, které Hlas
mučedníků podporuje, můžete nalézt na internetových stránkách
www.aimonline.net)
– Hlas mučedníků, USA,
září 2004
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Nep·l

V Y PÁ L E N Í K O S T E L A

DVA PAVOUCI

3. září útočníci vypálili a úplně zničili církevní budovu v západním
Nepálu, návštěvníkům zakázali se
scházet. Veškeré zařízení církevní
budovy spálili nebo rozkradli, včetně hudebních nástrojů, knih a koberců. Věřící se zde scházeli přes
čtyřicet let, a protože jejich počet
nebyl nijak velký, byli tolerováni.
K útoku však došlo tehdy, kdy
k nim začali přicházet lidé v nouzi či
hledající odpovědi na své otázky
a kdy se začali početně rychle rozrůstat.
I když nedošlo k žádnému zranění, útok místními křesany pochopitelně otřásl, navíc jsou do budoucna ohrožena i jejich shromáždění.
Křesanské vůdčí osobnosti budou
vyjednávat s těmi, kteří jsou odpovědni za tento útok.
Modlete se za ty, kteří stojí v čele
církve, aby se správně rozhodovali.

Jiû jsem nÏco psal o sv˝ch zkuöenostech z podzemnÌ samovazby v komunistickÈm vÏzenÌ
v Bukureöti. Jednou r·no jsem zjistil, ûe m·m
v cele novÈho druha ñ pavouka. Jak se dostal
do tÈto temnÈ cely, hluboko v podzemÌ, ve
kterÈ bylo jedinÈ zam¯ÌûovanÈ okno vedoucÌ
do dozorci ost¯e st¯eûenÈ chodby, mi je skuteËnou z·hadou.
Jeho n·vötÏva mi byla ovöem velmi mil·
a p¯ijal jsem ho jako tichÈho spoleËnÌka, jako
dar od Boha, kter˝ mÏ m· potÏöit v mÈ opuötÏnosti.
NynÌ jsem se v knize Kameny a pavouci od
Charlese Colsona doËetl o ËÌnskÈ sest¯e Nien
Cheng, kter· byla v »ÌnÏ uvÏznÏna a dostala
se rovnÏû na samotku. Vöechno to proûÌvala
o öestn·ct let pozdÏji neû j·. TakÈ ona v jednu
chvÌli zjistila, ûe se v jejÌ cele objevil mezi rezav˝mi m¯Ìûemi pavouk a öplhal ke stropu.
StejnÏ jako tehdy j· i ona pozorovala, jak
se houpe na jemnÈm vl·knu a sp¯·d· dalöÌ
4

a dalöÌ, pout· je k m¯Ìûi jako z·kladnÏ a tak
utk·v· n·dhernou pavuËinu.
TakÈ tato sestra si uvÏdomila spolu se mnou
a snad s nÏkolika dalöÌmi p¯ed n·mi, ûe B˘h
opravdu musÌ b˝t p¯inejmenöÌm uËitelem v˝jimeËnÈ architektury. Oba jsme v tÈto myölence nalezli ˙tÏchu.
Bohu, kter˝ nauËil pavouky tak n·dhernÏ
tk·t pavuËiny, je moûnÈ d˘vÏ¯ovat. Pavouk
se nestar· o to, zda je v pal·ci nebo vÏzeÚskÈ
cele. Vöude, uschopnÏn Bohem, vytv·¯Ì totÈû
n·dhernÈ dÌlo.
NevidÏla Nien Cheng i j· tÈhoû pavouka?
Nebylo to nÏco vÌc neû pouh˝ pavouk? Je ps·no, ûe B˘h Duch Svat˝ se zjevil v podobÏ holubice a ûe andÏlÈ se uk·zali v lidskÈ podobÏ.
V tom pavouku bylo moûn· nÏco vÌce neû jen
pavouk.
Moûn· v·m p¯ipad· zvl·ötnÌ, ûe se zab˝v·m takov˝mi myölenkami, ale jak to Ëasto
p¯ipomÌn·m, jsou to myölenky tÏch, kte¯Ì
str·vili lÈta ve vÏzenÌ na samotce. Pokuste se
n·m porozumÏt.
DÏkujeme vöem, kte¯Ì stojÌ s n·mi v modlitb·ch a v l·sce. Nezoufejte, kdyû trpÌte
a vaöe duöe proch·zÌ temnou nocÌ. B˘h posvÏcuje p˘du, na kterou vaöe noha vstupuje,
a kde jiû v blÌzkÈ budoucnosti vypuËÌ n·dhernÈ kvÏty vaöÌ vÌry. Aù v·m B˘h ûehn·!
V Kristu V·ö

Vyprošujte jim ochranu a vedení
Páně. Modlete se za křesany v Nepálu. Minulý týden zde vyvolala poprava dvanácti nepálských občanů
muslimskými fundamentalisty v Iráku značný neklid. Lidé útočili na
mešity, ale také obviňovali křesany
ze zodpovědnosti nad situací, jež
vedla k popravám.
– Hlas mučedníků,
Kanada, 8. září 2004
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Turecko

ZRUŠENÍ SBORU
Večer 24. září policie na základě
bezdůvodného rozkazu úředníků
města Bodrumu zapečetila dveře
kostela tamního sboru Grace Church
a zabavila veškeré církevní dokumenty a razítka.
Podle kazatele Engina Durana se
v neděli ráno v kostele sešlo několik
lidí včetně turistů. Dorazili také čtyři
policisté, aby zabránili konání bohoslužeb. 18 lidí se pak sešlo v kazatelově domě. Následujícího dne
se kazatel sešel se starostou, jenž
mu oznámil, že dal kostel zavřít.
Kazatel odmítl příkaz k uzavření podepsat a pohrozil, že církev bude
úřad žalovat. Nejbližší kostel je totiž
až v Efesu, což je tři a půl hodiny
cesty.
Věřící nevědí, co dělat, protože si
nemohou najmout právníka. I kdyby
se jejich pře dostala k soudu, kostel
bude nejméně tři měsíce zavřený.
Kdyby se bohoslužby konaly v kazatelově bytě, mohl by mít problémy s majitelem domu.
Modlete se za tuto církev. Modlete se, aby se Kristovo evangelium
mohlo uprostřed nepřátel nerušeně
šířit.
– Hlas mučedníků, Kanada,
29. září 2004

[Richard Wurmbrand (1909 ñ 2001) 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 Ëervnu
1994.]
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P·kist·n

NigÈrie

S M R T V P O L I C E J N Í VA Z B Ě

POKRA»UJÕCÕ N¡SILÕ, AKTIVITA HLASU
MU»EDNÕKŸ NARŸST¡

Ze zdroje Hlasu mučedníků v Pákistánu došla zpráva, podle níž byl
na základě falešného obvinění z krádeže zadržen policií šestadvacetiletý křesan Nasir Masih, který 19. srpna během policejního vyšetřování
zemřel. Podle jeho matky ho z domu
v Baldii odvedlo několik přátelsky
se tvářících mladých muslimů. O několik hodin později policie informovala rodinu, že Masih byl těmito
muslimy obviněn z krádeže.
Během policejního vyšetřování byl
Nasir údajně mučen a pak převezen do místní nemocnice, kde zemřel.
Jeho smrt vyvolala demonstraci
stovek křesanů před místním úřadem. Policie k rozehnání použila
obušky a varovné výstřely do vzduchu. Bylo zatčeno 17 lidí včetně dvou
kazatelů. Kazatele a dva další účastníky později propustili, deset zbývajících však je stále ve vězení a jsou obviněni z výtržnictví a narušování
veřejného pořádku a dopravy.
Z vraždy Nasira bylo obviněno
deset lidí včetně šesti policistů,
avšak podle posledních zpráv nikoho z nich nezatkli.
Modlete se za zarmoucenou Nasirovu rodinu. Modlete se za to, aby
křesané volající po spravedlnosti
byli svědectvím Kristovy lásky. Modlete se za ochranu křesanů, kteří
často musí čelit násilí jak ze strany
policie, tak od militantních muslimů.
Není neobvyklé, že v Pákistánu
často křesany obviňují z nejrůznějších zločinů. Existují odhady mezidenominační organizace The Centre for Legal Aid, Assistance and
Settlement (CLAAS), že jen v Pandžábu je ve vězení na základě falešných obvinění víc jak 1 500 křesanů.
– Hlas mučedníků, Kanada,
25. srpna 2004

Rozs·hl˝ n·boûensk˝ konflikt v NigÈrii se nikterak nelepöÌ. N·silnÈ st¯ety mezi muslimy
a k¯esùany se od zaË·tku roku öÌ¯Ì po vöech
severnÌch st·tech. Podle vl·dnÌch zdroj˘
z kvÏtna tohoto roku stoupl poËet uteËenc˘
v d˘sledku krvav˝ch st¯et˘ na 69 000.
I kdyû se na severu NigÈrie stupÚuje n·boûenskÈ n·silÌ jiû zhruba t¯i roky, k¯esùanskÈ
zdroje uv·dÏjÌ, ûe nejbrut·lnÏjöÌ vlna zaËala
letos v ˙noru, kdy muslimötÌ militanti napadli kostel ÑCÌrkve Kristovyì ve mÏstÏ Yelwa
(st·t Plateau). P¯i tomto ˙toku p¯iölo o ûivot
48 Ëlen˘ sboru vËetnÏ tamnÌho pastora.
Protoûe v dubnu pak doölo k dalöÌmu konfliktu, p¯i kterÈm muslimötÌ n·silnÌci zabili
1 500 k¯esùan˘ a vyp·lili p¯es 170 kostel˘,
odpovÏdÏli rozzlobenÌ k¯esùanÈ nÏkolika ˙toky proti muslim˘m v Yelwa. P¯itom p¯iölo
o ûivot kolem 300 lidÌ. 11. kvÏtna doölo ve st·tÏ
Kano k n·silnÈmu protestu muslim˘, p¯i kterÈm byli k¯esùanÈ napad·ni a biti p¯Ìmo ve
sv˝ch domovech. Podle policejnÌch ˙daj˘
p¯iölo v tomto konfliktu o ûivot asi 30 lidÌ,
avöak podle oËit˝ch svÏdk˘ se toto ËÌslo musÌ
pohybovat ve stovk·ch. DalöÌ tisÌce lidÌ byly
p¯inuceny odejÌt ze sv˝ch domov˘.
PoslednÌ dobou se muslimötÌ radik·lovÈ
uch˝lili k taktice guerillovÈ v·lky. TÌmto zp˘sobem pak napadajÌ zejmÈna k¯esùany ve st·tÏ
Plateau, kter˝ se stal jak˝msi st¯ediskem souËasnÈho n·silÌ. Podle Joshua Dariye, guvernÈra jmenovanÈho nigerijskÈho st·tu, jsou
˙toky na k¯esùany d˘sledkem snahy militantnÌch muslim˘ rozpoutat v tÈto zemi dûih·d.
ÑJelikoû vÏdÌ, ûe Plateau je st·tem, kde jsou
k¯esùanÈ ve vÏtöinÏ a ûe zde tedy nedok·ûÌ
zÌskat moc pokojnou cestou, rozhodli se pouûÌvat n·boûenskÈho konfliktu jako prost¯edku k dosaûenÌ svÈho cÌle: n·silÌm n·s dohnat
k p¯ijetÌ isl·mu,ì prohl·sil guvernÈr. (podle
agentury Compass Direct)
Jiû cel˝ch 25 let podporuje Hlas muËednÌ6
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k˘ nigerijskÈ k¯esùany prost¯ednictvÌ naöÌ
tamnÌ kancel·¯e. Tato pomoc zahrnuje tiötÏnÌ k¯esùanskÈ literatury v jejich jazyce, dod·vky potravin, lÈk˘ a jin˝ch nezbytn˝ch
vÏcÌ. Pro tamnÌ nemocnice jsme obstarali ¯adu
d˘leûit˝ch vybavenÌ, atd. Naöe pr·ce nynÌ
nar˘st· zejmÈna na severu zemÏ, kde je situace nejv·ûnÏjöÌ.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, z·¯Ì 2004

Indie

V R A Ž D A K AT O L I C K É H O
K N Ě Z E S P O J O VÁ N A
S HINDUISTICKÝM
RITUÁLEM
Křesané ve svazovém státě Kérala
tvrdí, že vraždě otce Joba Chittilapillyho, syrskokatolického kněze,
předcházel rituál v hinduistickém
chrámu.
Otec Job, jedenasedmdesátiletý
kněz a horlivý zastánce chudých,
byl brutálně zavražděn 28. srpna,
v den slavnosti Onam, díkůvzdání
za sklizeň. Tělo se čtyřmi bodnými
ranami bylo nalezeno v šest hodin
ráno na verandě u kostela Varaprasadam Matha (Milosrdné Matky)
v distriktu Thrissur v Kérale.
Kostelník Shibu Ambadan viděl
otce Joba v půl šesté ráno, jak přichází do kostela a mezi prsty probírá korálky růžence. Kněz měl v šest
hodin vysluhovat speciální bohoslužbu s Večeří Páně.
Ambadan kněze pozdravil, vzal
si klíče od kostela a šel zapojit ozvučovací systém. Ve čtvrt na sedm
poslal jednoho farníka, aby se šel
po knězi podívat.
Farník nalezl otce Joba ležet tváří
k zemi na verandě v kaluži krve.
Policie okamžitě vyloučila loupežný motiv vraždy, protože knězův zlatý řetízek a peníze v hotovosti zůstaly nedotčeny. Podle lidí, kteří
kněze znali, otec Job neměl žádné
osobní nepřátele, motivem tedy
pravděpodobně nebyla ani msta
nebo osobní rivalita.
7. září policie na základě podezření z vraždy zatkla Panthalkoottama Raghu Kumara. Kumar, o kterém je známo že je závislý na
drogách, byl již dříve obviněn ze spoluúčasti na vraždě aktivisty Křesanské kongresové strany v roce
1995. Kromě toho má úzké vazby
na pravicovou hinduistickou politickou stranu Bharatiya Janata Party

Sestra Bukarov· drûÌ fotografii svÈho manûela Rev. Samsona Bukara, kter˝ spoleËnÏ s†jejich synem zahynul dne
24. ˙nora 2004 p¯i z·ke¯nÈm ˙toku muslim˘ ve mÏstÏ
Yelwa ve st·tÏ Plateau na severu NigÈrie. Kostel, ve kterÈm se shrom·ûdilo na 75 k¯esùan˘ CÌrkve Kristovy v†Nigerii, byl obklÌËen militantnÌmi muslimy, z†nichû nÏkte¯Ì
byli p¯evleËeni za nigerijskÈ voj·ky. Kdyû k¯esùanÈ chtÏli opustit shrom·ûdÏnÌ, bylo jiû pozdÏ. MuslimovÈ p¯iöli
vyzbrojeni puökami, maËetami, ûelezn˝mi tyËemi a†noûi.
VÏ¯ÌcÌ rozdÏlili na muûe, ûeny a†dÏti a†zaËali je pobÌjet
maËetami. Budovu kostela podp·lili. Ti, kte¯Ì nebyli zmasakrov·ni maËetami, uho¯eli za ûiva v†kostele, ze kterÈho nebylo ˙niku. T˝m Hlasu muËednÌk˘ navötÌvil vyp·len˝ kostel, u†nÏhoû se nach·zejÌ masovÈ hroby tÏchto
k¯esùansk˝m muËednÌk˘. Bylo vyp·leno tÈû mnoho dom˘
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a její ozbrojenou frakci Rashtriya
Swayamsevak Sangh.
Obě organizace se v minulosti podílely na násilných útocích proti křesanům.
8. září rozlícený dav zabránil policistům vstoupit do kostela, když
chtěli shromáždit důkazy. Policisté
byli nařčeni, že zatkli nevinného člověka, aby chránili skutečné vrahy.
Podle zprávy zveřejněné agenturou Asia News důkazy naznačují,
že vražda byla přímým důsledkem
úkladů v místním hinduistickém chrámu Veluppillakavu, který se nachází
nedaleko od kostela.
Rev. Mar Jacob Thoomkuzhy, arcibiskup v Thrissuru, zástupcům
místních sdělovacích prostředků
sdělil, že chrám byl před dvaceti lety
opuštěn po vraždě hinduistického
mnicha. Před dvěma lety skupina
hinduistických dobrovolníků chrám
obnovila. Členem skupiny byl také
hinduistický duchovní, který v něm
měl sloužit, a Raghu Kumar, který
byl později zatčen na základě podezření z vraždy otce Joba.
Podle místních zdrojů se v srpnu
odehrál ve Veluppillakavu astrologický rituál, který „odhalil“, že příčinou potíží chrámu je nedaleký kostel. Hinduistický duchovní údajně řekl
svým přívržencům, že duše mnicha
zavražděného před dvaceti lety dosáhne pokoje jen tehdy, když bude
v okolí zabit nehinduistický kněz.
Krátce nato byl zavražděn otec
Job.
Podle T. K. Paula, jednoho z farníků, který chodil do kostela denně
na mši, byl kněz známý návštěvami
chudých a modlitbami za ně, bez
ohledu na jejich kastovní či náboženskou příslušnost. Otec Job v oblasti věrně sloužil 45 let. Hinduističtí
vůdci ho však nedávno varovali, aby
přestal navštěvovat chudé hinduistické rodiny a věnovat se u nich charitativní práci.
9. září, dva týdny po vraždě, se
tisíce křesanů z mnoha denomina-

k¯esùan˘ v†tomto mÏstÏ. LidÈ jsou bez st¯echy nad hlavou a†jsou zcela z·vislÌ na naöÌ pomoci. NÏkte¯Ì mÏsto
opustili, ale vÏtöina z†nich se rozhodla z˘stat. V†ruin·ch
kostela si z¯Ìdili provizornÌ lavice a†pokraËujÌ v†bohosluûb·ch pod öir˝m nebem. ChtÏjÌ b˝t sv˝m muslimsk˝m
spoluobËan˘m ûivoucÌm svÏdectvÌm Kristovy l·sky.
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SrÌ Lanka

N¡SILÕ VE JM…NU BUDDHY

P¯ÌbÏhy n·silnÈ perzekuce k¯esùan˘ v muslimskÈm a komunistickÈm svÏtÏ, nap¯. v P·kist·nu nebo v »ÌnÏ, jsou jiû nÏËÌm vöednÌm.
Ale mnozÌ jsou nanejv˝ö udiveni, kdyû slyöÌ
o bitÌ k¯esùan˘ a vypalov·nÌ kostel˘ v buddhistickÈm st·tÏ SrÌ Lanka. AËkoli se obecnÏ
uzn·v·, ûe buddhismus uËÌ svÈ stoupence k toleranci a pochopenÌ v˘Ëi odliönÈ vÌ¯e druh˝ch
lidÌ, militantnÌ buddhistÈ na SrÌ Lance neprokazovali v poslednÌch letech ke k¯esùanskÈ
menöinÏ toleranci v˘bec û·dnou.
***
Ester byla povol·na, aby slouûila mezi venkovsk˝m obyvatelstvem tohoto ostrovnÌho
st·tu. MilitantnÌ buddhistÈ ji vöak kv˘li jejÌm evangelizaËnÌm snah·m vyhroûovali zabitÌm. Minul˝ rok, byla Ester uprost¯ed jednÈ z·¯ijovÈ noci probuzena, kdyû na jejÌ d˘m
h·zel kamenÌ z·stup rozzu¯en˝ch muû˘. TÈ
noci u nÌ spaly t¯i dalöÌ ûeny, ËerstvÈ konvertitky. Ester vypravuje: ÑBÏûela jsem ke vchodov˝m dve¯Ìm ve snaze zabr·nit, aby se ˙toËnÌci dostali dovnit¯, ale uû bylo pozdÏ, chytili
mÏ a zaËali mÏ bÌt. MezitÌm jiû nÏkolik muû˘
proniklo do domu takÈ zadnÌm vchodem. Vyt·hli vydÏöenÈ dÌvky a zaËali je obtÏûovat
a bÌt. Je to velk˝ z·zrak, ûe je nezn·silnili.ì
P¯ed domem n·silnÌci na ûeny nalÈhali, aby
okamûitÏ prohl·sily, ûe se k¯esùanskÈ vÌry z¯ÌkajÌ. Ester to popisuje n·sledovnÏ: ÑP¯inutili n·s kleknout si. Potom n·m p¯ik·zali, abychom vyznali, ûe Buddha je n·ö b˘h. MlËely
jsme. ProstÏ jsme jen kleËely a ti muûi na n·s
k¯iËeli a tloukli n·s hlava nehlava.ì
Ester str·vila n·sledkem zranÏnÌ cel˝ t˝8

den v nemocnici. JejÌ p¯Ìpad vöak nenÌ ojedinÏl˝. K¯esùanÈ na SrÌ Lance (tvo¯Ì 7 % tamnÌ
populace) zakouöejÌ v poslednÌ dobÏ st·le silnÏjöÌ protivenstvÌ ze strany buddhistickÈ vÏtöiny. SrÌ Lanka je silnÏ n·boûensk˝m st·tem.
Na tomto rajskÈm ostrovÏ ûijÌ vedle sebe buddhistÈ, hinduistÈ, muslimovÈ a k¯esùanÈ.
Avöak buddhist˘ je nejvÌce, okolo 70 %.
Buddhismus vstoupil na tento ostrov p¯ed
2300 lety a dnes je zde st·tnÌm n·boûenstvÌm,
coû je zakotveno i v ˙stavÏ. MnozÌ obyvatelÈ
povaûujÌ k¯esùanstvÌ za zahraniËnÌ n·boûenstvÌ spojenÈ s koloni·lnÌmi velmocemi.
V poslednÌch letech vöak doölo k v˝znamnÈmu n·r˘stu evangelik·lnÌ komunity, coû
vyvolalo nevraûivost militantnÌch buddhist˘,
v jejichû Ëele st·li zejmÈna mÌstnÌ mniöi. Doch·zelo k vypalov·nÌ kostel˘, bitÌ a pomlouv·nÌ k¯esùan˘.
Pastor Titus se svou manûelkou se dostali
do pozornosti mÌstnÌch buddhistick˝ch v˘dc˘, kv˘li tomu, ûe mnoho vesniËan˘ p¯ich·zelo k vÌ¯e v Krista. To tak dop·lilo vesnickÈ
p¯ed·ky, ûe 7. prosince minulÈho roku zorganizovali na jejich kostel ˙tok.
ÑNapoËÌtali jsme deset buddhistick˝ch
mnich˘, jednoho hinduistickÈho knÏze, dvÏ
z·moûnÈ ûeny a zhruba Ëty¯icet mlad˝ch muû˘, kte¯Ì vtrhli p¯i dopolednÌch bohosluûb·ch
do naöeho kostela,ì vypr·vÌ pastor Titus.
ÑZaËali zbÏsile niËit vöechno, co jim p¯iölo
pod ruku. Pak ˙toËnÌci nah·zeli vöechny n·stroje, Bible, zpÏvnÌky, rohoûky na sezenÌ
a dalöÌ vÏci doprost¯ed svatynÏ a vöechno zap·lili.ì
Co bylo ale nejpodivnÏjöÌ: nÏkolik policist˘ st·lo opod·l a mlËky pozorovalo, jak dav
niËÌ sborovÈ vlastnictvÌ. DÌky pomoci nÏkolika mlad˝ch lidÌ dok·zal pastor Titus uhasit
oheÚ d¯Ìve, neû se vzÚala sama budova sboru. DalöÌ hrozby p¯ich·zejÌ, tak¯ka kaûdodennÏ. Ale navzdory vöemu ñ i v˝hr˘ûk·m
o zavraûdÏnÌ Ëlen˘ rodiny ñ pokraËuje pastor Titus v odlehlÈ jiûnÌ Ë·sti ostrova ve svÈ
sluûbÏ P·nu.

cí ve státě Kérala zúčastnily nevídaného protestního pochodu, při kterém požadovali důkladné prošetření smrti otce Joba.
Monsignor Sebastian Eezhekkadan, generální vikář diecéze, společně s Indickou katolickou biskupskou konferencí (Catholic Bishops
Conference of India, CBCI), požadují, aby bylo nejvýznamnější indické výzvědné službě (Central Bureau
of Investigation, Centrální vyšetřovací úřad) nařízeno prošetření vraždy.
Generální tajemník CBCI, biskup
Percival Fernandez, prohlásil, že
důrazná akce proti vrahům vyšle
„správný signál“ lidem, kteří rozsévají semena nenávisti mezi příslušníky jednotlivých náboženských skupin v Indii.
„Křesané v Kérale žili po staletí
v míru a harmonii,“ dodal Fernandez.
– Compass Direct, USA, Indie,
7. října

n

Eritrea

P O L I C I E Z AT K L A D A L Š Í C H
P Ě T E VA N G E L I K Á L N Í C H
K Ř E S ŤA N Ů
Příslušníci eritrejské bezpečnostní
policie minulý týden zatkli pět evangelikálních křesanů během modlitebního setkání ve sborové kanceláři v Asmaře. Všech pět věřících,
členů nově vzniklé Církve Nové
smlouvy, bylo vzato do vazby 7. září
večer. Jedna žena byla později propuštěna, zbývající čtyři muži však
byli převezeni do cel ve vojenském
táboře Adi-Abyto nedaleko Asmary.
Jedním ze zadržených byl pastor
identifikovaný jako Yohannes a také
jeho asistent David. Mezitím jsou tři
významní protestantští pastoři uvěznění od konce května stále zadržováni ve vězení podobném sluji
v Asmaře. Má se za to, že je na

***
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Lila je podivuhodn· ûena vÌry. 25. b¯ezna
1988 byl jejÌ manûel pastor Lionel svÏdkem,
jak dÏl· jejich mal˝ synek prvnÌ kr˘Ëky. Otec
se na chlapce usmÌval a ¯Ìkal mu: ÑTy m˘j
stateËn˝ synku.ì Byla to vöak poslednÌ slova,
kter· z jeho ˙st Lila slyöela.
Pak jejÌ manûel odeöel, aby se poblÌû svÈho
domu setkal s jak˝msi ËlovÏkem, kter˝ ho o to
û·dal. O nÏkolik minut pozdÏji vydÏsil Lilu
zvuk st¯elby. Jako om·men· vidÏla, jak se
s n·mahou vracÌ jejÌ manûel zakrv·cen˝
a hroutÌ se u domu na zem. V pat·ch mu byli
dva nezn·mÌ muûi, kte¯Ì ho jeötÏ st¯elili do
zad. Lionel n·sledk˘m zranÏnÌ podlehl.
BÏhem uplynul˝ch t¯in·cti let obdrûela Lila
se sv˝m synem mnoho v˝hr˘ûek, zakusila
¯adu ˙tok˘ a napadenÌ. P¯esto se Lila modlÌ
i za ty, kte¯Ì jÌ zavraûdili manûela. PokraËuje
neohroûenÏ ve svÈ sluûbÏ Bohu. Z·stupc˘m
Hlasu muËednÌk˘ Lila ¯ekla: ÑSnaûÌm se povzbuzovat svÈ spoluvÏ¯ÌcÌ v naöem sboru. ÿÌk·m jim: Çmilujte svÈ bliûnÌ! Kdyû zem¯ete,
p˘jdete do nebe, oni vöak tuto vz·cnou nadÏji nemajÌ. M˘ûeme se rozhodnout pro BoûÌ
l·sku, protoûe m·me ujiötÏnÌ o vÏËnÈm ûivotÏ, aù se tady na zemi dÏje cokoli.ëì

tomto místě uvězněno mnoho známých politických disidentů, kteří byli
v Eritreji zatčeni v uplynulých třech
letech. Představitelé věznice brání
rodinným příslušníkům a přátelům
donést vězňům jídlo a další potřeby
již od konce srpna, kdy byli z místní
policejní stanice převezeni do Wongel Mermera.
– Compass Direct, USA,
15. září 2004
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Sa˙dsk· Ar·bie

UVĚZNĚNÝ INDICKÝ
K Ř E S ŤA N P Ř E D V O L Á N
K SOUDU
Brian O’Connor, indický křesan, který přišel do Saúdské Arábie za prací, byl 15. září předveden před islámský soud v saúdskoarabském
Rijádu. Od doby, kdy byl v tomto
přísně islámském království zatčen,
mučen a uvězněn za údajné „šíření
křesanství“, uplynulo již téměř šest
měsíců.
O’Connorovo slyšení se uskutečnilo jen několik hodin předtím, než
ministr zahraničí Spojených států
Colin Powell jmenoval Saúdskou
Arábii jako jednu z osmi „zemí zvláštního zájmu“ kvůli „rozsáhlému porušování svobody náboženského vyznání“.
Ve výroční zprávě o svobodě náboženského vyznání v Saúdské Arábii vydané ministerstvem zahraničí
Spojených států se uvádí, že „nemuslimští účastníci bohoslužeb riskují zatčení, uvěznění, bičování, deportaci a někdy i mučení“.
Během devadesátiminutového
slyšení byl O’Connor poprvé informován o obviněních, která byla proti němu vznesena.
Podle oficiálního dokumentu obsahujícího obvinění podepsaného
příslušníky muttawy (náboženské
policie), kteří ho zadrželi a mučili,
byl O’Connor přistižen „při činu“ –

***
Jednoho ˙norovÈho r·na probudila pastora
Nahuma a jeho manûelku Ruth velk· r·na.
Pastor odeöel zjistit, co se dÏje, zatÌmco jeho
manûelka v obav·ch Ëekala, jakÈ zase nastaly potÌûe. K jejich zdÏöenÌ Nahum zjistil, ûe
nÏkdo do domu vhodil n·loû sest·vajÌcÌ se
z lidsk˝ch v˝kal˘, ho¯ÌcÌho oleje a z·bavnÈ
pyrotechniky, kter· zane¯·dila nejen jejich
d˘m, ale i p¯ilehlou modlitebnu.
Kdyû to vypr·vÏli kur˝r˘m Hlasu muËednÌk˘, poznamenali: Ñ»lovÏk, kter˝ sem tu
n·loû vhodil, n·s chtÏl ponÌûit. Neusiloval
o naöe ûivoty, ale o naöÌ Ëest. PoselstvÌ tohoto
Ëinu je z¯ejmÈ: nechceme v·s tu!ì
Oba manûelÈ sn·öejÌ podobn· p¯Ìko¯Ì jen
kv˘li tomu, ûe p¯ed Ëasem zaËali v tÈto oblasti budovat k¯esùanskÈ spoleËenstvÌ. V˝hr˘ûky zabitÌm, n·silnÈ ˙toky, h·zenÌ kamen˘,
blok·da p¯ÌstupovÈ cesty, to vöechno jsou sna10

hy nep¯·tel evangelia je od tÈto pr·ce odradit. To vöe v nich vyvol·v· nep¯etrûitÈ napÏtÌ
a obavy, ale nijak nezmenöuje jejich nasazenÌ pro vÏc BoûÌho kr·lovstvÌ.
ÑJeûÌö n·m p¯ik·zal milovat nejen svÈ bliûnÌ, ale dokonce i svÈ nep¯·tele, a to navzdory
jejich nep¯·telsk˝m skutk˘m. Chceme-li zakusit vÌtÏzn˝ duchovnÌ ûivot, musÌme jÌt toutÈû cestou, kterou öel n·ö P·n. A my ho chceme n·sledovat, i kdyby n·s to mÏlo st·t ûivot.ì

v době zatčení údajně měl u sebe
dvanáct lahví alkoholu.
Kromě toho příslušníci muttawy
tvrdí, že O’Connor měl v kapsách
peníze z prodeje alkoholu, který nevědomky prodal agentovi v přestrojení. Navíc byl obviněn z přechovávání pornografických filmů.
V závěru dokumentu příslušníci
muttawy prohlašují, že indický státní občan „kázal křesanství“ a vlastnil
několik Biblí.
Během soudního slyšení nebyl
vynesen žádný rozsudek, a není
zřejmé, zda byl učiněn nějaký pokus o předložení důkazů na podporu vznesených obvinění.
O’Connorovi bylo sděleno, že
bude předvolán k soudu znovu, nicméně žádné konkrétní datum slyšení nebylo stanoveno.
Indický křesan byl zadržen
25. března příslušníky saúdské muttawy, kteří ho surově zbili, pověsili
hlavou dolů a bičovali dráty, do kterých pouštěli elektrický proud. Mučitelé jej donutili podepsat dokument
v arabštině, který nedokázal přečíst,
načež ho vydali policii.
Vedoucí představitelé společnosti El Khereji Corporation, kde O’Connor pracoval jako obchodní zástupce v oblasti nákladní dopravy pro
Saudia Airlines, prohlásili, že obvinění jejich zaměstnance z přechovávání alkoholu je pouhou „zástěrkou“ pro skutečné důvody jeho
zatčení.
O’Connor se sám přiznal, že ve
svém bytě vedl skupinku biblického
studia pro zahraniční křesany, nicméně až když se v místním tisku
dozvěděl o veřejném prohlášení saúdských orgánů, podle kterého mohou nemuslimové žijící v království
v soukromí praktikovat své náboženské vyznání.
Podle informací kolegy, který
O’Connora nedávno navštívil, indickému křesanovi během zadržování
znatelně zešedly vlasy a vousy, takže vypadá „starší než na svých

***
Kdyû dav napadl v ˙noru Apoötolskou cÌrkev v mÏstÏ Boraluwewa, jak˝si pobuda napsal na ruiny zniËenÈ modlitebny: ÑA je po
kostele.ì JeûÌö vöak zaslÌbil, ûe cÌrkev nedok·ûou p¯emoci ani br·ny pekla. A tak k¯esùanÈ na SrÌ Lance jsou plni d˘vÏry, ûe jejich
utrpenÌ je znamenÌm BoûÌho p˘sobenÌ v jejich
n·rodÏ.
Ned·vno se jistÌ ËlenovÈ zdejöÌho parlamentu pokusili zavÈst restriktivnÌ z·kon podle
kterÈho by û·dn· osoba nesmÏla p¯estoupit
z jednoho n·boûenskÈho vyzn·nÌ na druhÈ.
Proti tÈto snaze vystoupila N·rodnÌ k¯esùansk· evangelick· aliance SrÌ Lanky (NKEASL),
kterou tvo¯Ì pÏt denominacÌ a 76 sbor˘ a k¯esùansk˝ch organizacÌ, reprezentujÌcÌ 200 000
protestantsk˝ch vÏ¯ÌcÌch tohoto st·tu. Z·stupci NKEASL namÌtajÌ, ûe takov˝ z·kon by poruöoval z·kladnÌ svobody svÏdomÌ a n·boûenskÈho vyzn·nÌ, kterÈ jsou zahrnuty ve
zdejöÌ ˙stavÏ. Pokud by vstoupil z·kon v platnost, bude tak ohroûena z·kladnÌ svoboda
vöech n·boûensk˝ch skupin a dojde i k legalizaci pokus˘ o jejich zastraöov·nÌ.
3. Ëervence tohoto roku byla vandaly poökozena kancel·¯ NKEASL. BÏhem toho dne
proniklo nÏkolik ˙toËnÌk˘ n·silÌm p¯es vchodovÈ dve¯e do tÈto kancel·¯e. Jednalo se nepochybnÏ o systematick˝ ˙tok. ⁄toËnÌci kancel·¯ prohledali a vyh·zeli dokumenty na
zem. NenÌ p¯esnÏ jasnÈ, co hledali. I kdyû
zmizely i nÏjakÈ penÌze, neölo zjevnÏ o loupeûn˝ motiv, neboù elektronickÈ za¯ÌzenÌ ñ
video, poËÌtaË, fotoapar·t, z˘stalo nepovöimnuto.
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NKEASL z ˙toku podez¯Ìv· zast·nce zmiÚovanÈho z·kona. Tato organizace totiû zah·jila ve¯ejnou kampaÚ proti zmiÚovanÈmu
z·konu a toho dne vyöel i v hlavnÌm denÌku
jejÌ inzer·t, kde obyvatelstvo p¯ed tÌmto z·konem varuje. NKEASL se tudÌû domnÌv·,
ûe vandalovÈ hledali dokumenty vztaûenÈ
k tÈto kampani. NaötÏstÌ vöak ani materi·ly
ani finance t˝kajÌcÌ se zmiÚovanÈ kampanÏ
v tÈto kancel·¯i uchov·v·ny nebyly.

36 let“. Během několika měsíců strávených ve vězení O’Connorovi
v jeho rodném indickém svazovém
státě Karnátaka zemřel starý otec
a starší sestra.
Podle saúdskoarabské praxe
uplatňování islámského zákona je
obvyklým trestem za přechovávání
nebo prodej alkoholu pro zahraniční
státní příslušníky uvěznění, bičování a deportace.
Saúdská Arábie byla ministerstvem zahraničí USA označena za
zemi zvláštního zájmu vůbec poprvé. Jedná se o první napomenutí
tohoto pouštního království, které
je pro Spojené státy blízkým partnerem ve válce proti terorismu
a jedním z hlavních dodavatelů ropy.
– Compass Direct, USA, Barbara
G. Bakerová, 17. září. 2004
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AKTIVITY HLASU MU»EDNÕKŸ NA SRÕ
LANCE

Hlas muËednÌk˘ podporuje k¯esùany na SrÌ
Lance v jejich duchovnÌm boji a ujiöùuje tyto
vÏ¯ÌcÌ, ûe bude k¯esùany svobodnÈho svÏta
o jejich situaci informovat. Hlas muËednÌk˘
se rovnÏû aktivnÏ ˙ËastnÌ zmiÚovanÈ kampanÏ NKEASL. SpoleËnÏ s touto organizacÌ jsme
zaËali organizovat semin·¯e pro novÏ obr·cenÈ k¯esùany, kte¯Ì majÌ touhu po biblickÈm
vzdÏl·v·nÌ a sluûbÏ v cÌrkvi. Tyto semin·¯e
se konajÌ zejmÈna v odlehl˝ch oblastech SrÌ
Lanky. RovnÏû jsme p¯eloûili do tamilötiny
a vytiskli nÏkterÈ k¯esùanskÈ tituly, kterÈ mohou podle naöeho soudu tamnÌm k¯esùan˘m
na jejich cestÏ vÌry pomoci.
PracovnÌci Hlasu muËednÌk˘ takÈ v uplynul˝ch dvou letech nÏkolikr·t p¯edn·öeli na
Lanka Bible College o pron·sledov·nÌ k¯esùan˘. Jeden z k¯esùansk˝ p¯edstavitel po
takovÈm semin·¯i prohl·sil, ûe ho jeötÏ dosud û·dnÈ poselstvÌ tak nezas·hlo, jako poselstvÌ o utrpenÌ k¯esùan˘ v dneönÌm svÏtÏ.
Podobn˝ch reakcÌ jsme zaznamenali celou
¯adu.
Od jara tohoto roku pom·h· Hlas muËednÌk˘ s budov·nÌm Ëty¯ biblick˝ch ökol v odlehl˝ch Ë·stech SrÌ Lanky, kde by se mÏli ökolit zejmÈna pasto¯i a mision·¯i.
ProsÌme vöechny naöe Ëten·¯e, aby ve sv˝ch
modlitb·ch pamatovali na vÏrnÈ k¯esùany na
SrÌ Lance, kte¯Ì pot¯ebujÌ naöi podporu a p¯Ìmluvy.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, ¯Ìjen 2004

Afgh·nist·n

„ŠTĚSTÍ V NAŠÍ VÍŘE“
Nedávno jsem se vrátil ze své páté
cesty do Afghánistánu. Od událostí
z 11. září došlo v Kábulu k důležité
změně. Řada budov, které byly příslušníky Talibanu vyhozeny do povětří, byla nahrazena novými domy.
Ale duchovní atmosféra se příliš nezměnila. V Afghánistánu je 48 000
mešit, ale ani jedna modlitebna, kde
by se mohli křesané oficiálně shromažïovat. Afgháncům je striktně zakázána účast na jakémkoli křesanském shromáždění, a to i v rámci
zahraničních křesanů.
Malé skupiny afghánských křesanů se scházejí tajně. Některé
čerpají duchovní poučení a posilu
z vysílání zahraničních misijních rozhlasových stanic. Hlas mučedníků
poskytuje prostřednictvím svých kurýrů těmto skupinám afghánské Bible i další literaturu, která je pak šířena mezi další věřící. Navzdory
hrozbám rodinných příslušníků se

12

Uzbekist·n

snaží řada nově obrácených křesanů šířit mezi svými bližními evangelium.
Při své poslední cestě jsme se
také dověděli o odvážné víře členů
„Azizovy“ rodiny. Zde je jejich krátké
svědectví:
„Před několika lety jsem dostal
od svého přítele Nový Zákon. Četli
jsme s manželkou evangelia a došli
jsme k poznání, jak Bůh dává svou
spásu a že naše hříchy může shladit jen Kristova prolitá krev. Touha
po věčném životě v nás stále sílila.
Nakonec jsme s manželkou oba
uvěřili a začali hledat lidi, kterým
bychom mohli říci o Ježíši Kristu
a Bibli. Když se však o naší proměně dověděli moji rodiče, vyhodil mě
můj otec ze svého domu. Moje rodina nás zavrhla nebo můj otec byl
muslimský mulah.
Zpráva o našem obrácení se šířila celým příbuzenstvem. Začal nás
pronásledovat zejména manžel mé
sestry. Jednoho dne vhodil do našeho domu nálož. Výbuch zranil ruku
mého syna tak těžce, že mu ji museli lékaři amputovat. Vedle toho měl
popálenou hruï a břicho. Od té doby
má na těle rozsáhlé jizvy.
Také mojí manželce začali příbuzní z její strany vyhrožovat. Pokoušeli se jí přinutit, aby se dala se mnou
rozvést, jinak že připraví o život jí
i naše děti. Ale navzdory všem těmto událostem i hrozbám jsme zůstali
ve své víře šastni. O toto duchovní
štěstí nechceme za žádných okolností přijít. A tak vás prosíme, abyste ve svých modlitbách pamatovali

PÿÕBÃH PASTORA DOSOVA

V uzbeckÈm mÏstÏ Gulistan slouûÌ v malÈm
dom·cÌm spoleËenstvÌ pastor äarkar Dosov.
MÌstnÌ ˙¯ady v Uzbekist·nu Ëasto k¯esùany
perzekuujÌ, aù uû zat˝k·nÌm nebo domovnÌmi prohlÌdkami.
Sbor o kterÈm v·m chceme vypr·vÏt vznikl
v Gulistanu p¯ed deseti lety. V roce 1993 se
z Taökentu vypravil tehdejöÌ mision·¯ äarkar
Dosov do Gulistanu, aby tam vypr·vÏl lidem
o JeûÌöi Kristu a öÌ¯il evangelium mezi muslimy. O dva roky pozdÏji se v Gulistanu usadil
natrvalo. Prodal sv˘j majetek, koupil v Gulistanu d˘m a spoleËnÏ se svou rodinou zaloûil neregistrovan˝ dom·cÌ sbor. äarkar a jeho
manûelka majÌ t¯i dÏti a brzy se cel· rodina
stala pro jejich okolÌ, vyzn·vajÌcÌ isl·m, p¯Ìkladem praktikov·nÌ k¯esùanskÈho ûivota. Od
svÈho vzniku v roce 1995 zaËala tato dom·cÌ
cÌrkev p¯itahovat zejmÈna mladÈ lidi. Studenti pat¯ili mezi pravidelnÈ hosty shrom·ûdÏnÌ.
Avöak mezi nov˝mi p¯ÌchozÌmi byli i narkomani nebo alkoholici a mnozÌ z nich, zasaûeni evangeliem, opustili cestu zk·zy a p¯ipojili
se k novÈmu sboru, kter˝ zaËal n·padnÏ r˘st.
Tent˝û rok vöak byl sborov˝ d˘m poökozen
poû·rem. OheÚ vznikl pozdÏ v noci a bylo oËividnÈ, ûe ho nÏkdo ˙myslnÏ zaloûil. Poû·r se
poda¯ilo uhasit a r·no jiû cel· mal· kongregace pracovala na opravÏ poökozenÈ budovy.
Ale nep¯Ìteli to nestaËilo. Pastora Dosova
si do svÈ kancel·¯e nechal p¯edvolat mÌstnÌ
prokur·tor a p¯ik·zal mu, aby p¯estal Ñv·bitì mladÈ lidi do svÈho k¯esùanskÈho shrom·ûdÏnÌ. PastorovÏ manûelce ¯ekl jednou na
trûiöti jak˝si nezn·m˝ muû: ÑJsou-li v·m vaöe
dÏti milÈ, odejdÏte!ì
Pastor Dosov byl rovnÏû p¯edvol·n na tajnou policii KNB (n·stupce KGB), kde mu n·ËelnÌk ¯ekl: ÑBude pro v·s lepöÌ, kdyû naöe
mÏsto opustÌte, ¯Ìk·m, bude to pro v·s lepöÌ!ì
ÑOdejÌt z mÏsta ale v ˙myslu nem·me,ì
sdÏlil pastor Dosov z·stupc˘m Hlasu muËednÌk˘. ÑJsme p¯esvÏdËeni, a chceme tomu z˘-

ÑAzizovaì rodina svÏdËÌ o†Kristu i†za
v˝hr˘ûek celÈho p¯Ìbuzenstva
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stat vÏrni, ûe n·s sem poslal P·n. Budeme
v tÈto pr·ci pokraËovat za jak˝chkoli okolnostÌ. NebojÌme se û·dnÈho ËlovÏka, protoûe
Kristus je s n·mi. V sousedstvÌ st·le stojÌ auto,
kterÈ nepochybnÏ pat¯Ì tajnÈ policii. Jsme
nep¯etrûitÏ sledov·ni. TakÈ se o n·s öÌ¯Ì ohavnÈ pomluvy, kv˘li nimû se od n·s mnoho lidÌ
odvr·tilo. P¯iöli jsme o mnoho p¯·tel.ì
Pastorova ûena Tamara rozd·v· na trûiöti
pravidelnÏ k¯esùanskou literaturu, aù uû zn·m˝m nebo cizinc˘m. V Uzbekist·nu je trûiötÏ
mÌstem, kde spolu lidÈ komunikujÌ, kde ¯eöÌ
d˘leûitÈ ot·zky a kde se dozvÌdajÌ, co je novÈho. Jsou zde vidÏt svatebËanÈ, lidÈ tu slavÌ
narozeniny i za¯izujÌ poh¯by. TrûiötÏ neboli
bazar je zde kulturnÌm centrem mÏstskÈho
ûivota.
P¯Ìstup lidÌ k DosovovÏ rodinÏ je znaËnÏ
rozdÌln˝. Nap¯Ìklad uËitel ve ökole, do kterÈ
chodÌ desetilet· R˙t Dosovov·, dÌvku tloukl
jen proto, ûe je z k¯esùanskÈ rodiny. O nÏco
staröÌ dÏti, syn Said a dcera Sajora, dost·vajÌ ve ökole horöÌ zn·mky, kterÈ neodpovÌdajÌ
jejich znalostem. M·-li student horöÌ zn·mky, m· i menöÌ öanci, ûe bude moci pokraËovat ve studiu na vysokÈ ökole. St·t zde k¯esùan˘m vytv·¯Ì ˙myslnÏ p¯ek·ûky k dosaûenÌ
vyööÌho vzdÏl·nÌ.
Ne vöak jen pastor, ale takÈ aktivnÌ ËlenovÈ jeho sboru zakouöejÌ pron·sledov·nÌ. Sborov˝ diakon, bratr Sanzhar byl vyhozen
z pr·ce. ZamÏstnavatel mu ¯ekl: ÑOdejdi z tÈ
cÌrkve a pak se zase m˘ûeö vr·tit do pr·ce.ì
MinulÈ lÈto, jednou v nedÏli dopoledne,
vtrhlo kr·tce p¯ed zah·jenÌm shrom·ûdÏnÌ,
do pastorova domu dvan·ct osob. älo o tajnÈ
policisty a z·stupce mÌstnÌch ˙¯ad˘. NemÏli
v ˙myslu jen prohledat d˘m ale takÈ pozat˝kat k¯esùany, kte¯Ì p¯ijdou na shrom·ûdÏnÌ.
Avöak pastorova ûena Tamara poslala duchap¯ÌtomnÏ svou desetiletou dceru, aby si jako
hr·la na ulici a p¯itom varovala ty, kte¯Ì budou p¯ich·zet na shrom·ûdÏnÌ, ûe je na nÏ
nastraûena lÈËka.
DÌky nÌ pak byla ¯ada lidÌ uöet¯ena zatËenÌ
a dalöÌm potÌûÌm. Ale dÌtÏ se brzy prozradilo
a policistÈ pochopili, co dÏl·. Dva z nich dÌv-

na naší rodinu, aby nás Bůh nejen
chránil, ale dal nám i dostatek síly
a odvahy svědčit o Kristu i za cenu,
že nás to bude stát život.“
Jednou z největších potřeb tohoto podzemního společenství je dobré duchovní vyučování, především
nových evangelistů. Prosím, modlete se, aby Duch svatý tyto vzácné
bratry a sestry vedl a dával jim sílu
a moudrost jak zvěstovat Pána Ježíše.
– Hlas mučedníků, USA, říjen 2004

n

Ir·k

TRAGICKÁ SITUACE
K Ř E S ŤA N Ů
Americká organizace pro lidská práva International Christian Concern
(ICC) obdržela nové informace
o vzrůstajícím počtu iráckých křesanů, prchajících ze své vlasti, aby
hledali bezpečnější bydliště v příhraničí Sýrie a Jordánska. V těchto
oblastech se nyní nachází asi
30 000 utečenců a tento počet stále stoupá. Mnoho těchto křesanů
žije ve veliké chudobě nebo ve
své vlasti nechali všechen svůj majetek.
Exodus iráckých křesanů z jejich
vlasti zapříčinil chybný názor islámských militantů, kteří si tyto věřící
spojují s Američany. Nenávist namířená proti křesanské menšině
již vedla k mučení a zabíjení věřících, kteří svou víru nechtějí zapřít.
Další se stávají obětí únosů kvůli
vysokým výkupným – únosci se domnívají, že jsou křesané pro svou
údajnou spojitost s Američany bohatí. Když toto výkupné není zaplaceno, jsou zajatí křesané často zavražděni. Nedávno se stalo, že jistý
irácký křesan byl zákeřně zastřelen kvůli tomu, že před rokem nabízel americkým vojákům kávu. Křesanské ženy jsou v této zemi pod
hrozbou násilí nuceny nosit mus-
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ku popadli a chtÏli jÌ naloûit do auta zaparkovanÈho p¯ed domem. Byl to vlastnÏ ˙nos.
DÌvka zaËala k¯iËet a muûi se ji snaûili umlËet. JejÌ k¯ik ale uslyöel pastor˘v pes. älo
o velkÈho nÏmeckÈho ovË·ka, kter˝ mÏl dÏvËe v mimo¯·dnÈ oblibÏ. Pes se vrhl na oba
muûe, kte¯Ì v ˙leku dÌvku pustili. Ta vbÏhla
do domu a schovala se pod postel. Byla tak
vydÏöen·, ûe nemohla ani mluvit.
DÌvka m· nynÌ velk˝ strach z kaûdÈho, kdo
p¯ijde do jejich domu a v noci trpÌ pomoËov·nÌm. N·sledky pokusu o jejÌ ˙nos i celÈho
incidentu se vryly hluboko do srdce dÌtÏte.
I ona jiû vÌ, co to znamen· trpÏt pro Krista.
Pastor Dosov je nynÌ pravidelnÏ p¯edvol·v·n na policejnÌ stanici, kde je obviÚov·n
z organizov·nÌ ileg·lnÌch k¯esùansk˝ch shrom·ûdÏnÌ. Kdyû se ptali pastora z·stupci Hlasu muËednÌk˘ na moûnost ofici·lnÌ registrace
jeho sboru, sdÏlil jim, ûe se o nÌ jiû nÏkolikr·t
pokouöel. Podle uzbeckÈ legislativy je nutno
k takovÈ registraci p¯edloûit û·dost s podpisy
alespoÚ stovky souËasn˝ch Ëlen˘ sboru. Pastor Dosov takovou û·dost skuteËnÏ p¯edloûil.
⁄¯ady vöak n·slednÏ zaËaly na podepsanÈ
vÏ¯ÌcÌ vyvÌjet n·tlak. Byla to skuteËn· zkouöka vÌry. PodepsanÌ lidÈ byli p¯edvol·v·ni na
KNB, vyöet¯ov·ni, zastraöov·ni a nuceni
opustit vÌru v Krista i shrom·ûdÏnÌ. Po tÏchto zkuöenostech takÈ nÏkte¯Ì odpadli. Kdyû
vÏ¯ÌcÌ trvali na svÈm, zaËali p¯edvol·vat jejich p¯ÌbuznÈ a vyhroûovali i jim. Z·stupci
˙¯ad˘ obch·zeli jejich sousedy a snaûili se je
proti k¯esùan˘m poötvat. Matka jednoho k¯esùana, kter˝ byl d¯Ìve narkoman, ale pak se
obr·til a ze svÈ z·vislosti byl vysvobozen, na
svÈho syna k¯iËela: ÑProË jsem tÏ jen porodila? MÏl jsi radÏji z˘stat narkomanem, neû se
d·t k NIM!ì
⁄¯ady v Gulistanu takÈ nen·vidÌ Bible a jakoukoli literaturu o k¯esùanstvÌ. Hlas muËednÌk˘ zÌskal policejnÌ zpr·vu, ve kterÈ stojÌ, ûe knihy zkonfiskovanÈ tamnÌm k¯esùan˘m
byly sp·leny. V tomto policejnÌm dokumentu
se pravÌ:
ÑUvedenÈ knihy (NovÈ Z·kony, NovÈ Z·kony s éalmy a P¯ÌslovÌ, kniha ÑProË B˘h

limskou přikrývku hlavy. Křesanským představitelům je opakovaně
vyhrožováno smrtí. Objevují se výhrůžky, že je potřebné, aby iráčtí
křesané umírali ve velkém počtu.
Hovoří se o tom, že starobylá křesanské komunita v Iráku, která představuje méně než 3% tamní populace, trpí jak pro svou víru, tak i pro
svou domnělou spojitost s Američany.
ICC apeluje na amerického prezidenta i na iráckého velvyslance
v USA, aby se zasadili o ochranu
křesanské komunity v Iráku. Další
výzva je směřována všem humanitárním organizacím, které v této oblasti působí, aby se zaměřili na pomoc všem křesanským uprchlíkům
z Iráku.
– International Christian Concern
(www.persecution.org), USA,
7. října 2004

n

SevernÌ Korea

INTENZIVNÍ
P R O N Á S L E D O VÁ N Í
VYŽADUJE INTENZIVNÍ
POMOC
Po komunistickém převratu v roce
1948 byli v Severní Koreji všichni
křesanští představitelé umučeni
nebo uvězněni. Tento postoj vůči
křesanům se od té doby nezměnil. K tomuto utrpení se v poslední
době navíc připojil hladomor, který
sužoval stále celou zemi s výjimkou hlavního města Pchjongjangu.
Pouze protěžovaní příslušníci armády a další prominenti si vedou
pohodlný život, zatímco zbytek země je stále více zbídačován. Od
roku 1995, kdy hladomor začal, mu
padlo za obě víc jak dva miliony
lidí.
Despotický režim nepovoluje žádné jiné vyznání než svou vlastní
pseudonáboženskou ideologii Juche, která spočívala v uctívání dnes

15

p¯iöel v tÏle?ì) a videa, p¯ipravenÈ jako n·stroj propagandy mezi obËany, mÏly za cÌl je
vt·hnout do baptistickÈ sekty, kde by otr·vili jejich mysl. Tato literatura je vyd·v·na ileg·lnÏ, videonahr·vky nebyly nafilmov·ny
St·tnÌm kinematografick˝m ˙¯adem Uzbekist·nu a aËkoli jejich myölenky nejsou zcela
zamÏ¯eny tÌmto smÏrem, hojnÏ tÈto ideologii
napom·hajÌ. Tyto videomateri·ly a literatura
podporujÌ zost¯ov·nÌ etnick˝ch konflikt˘
mezi r˘zn˝mi n·rodnostmi ûijÌcÌmi v Uzbekist·nu i mezi obËany vyzn·vajÌcÌmi odliön·
n·boûenstvÌ.ì
V Uzbekist·nu je nebezpeËnÈ mÌt doma dva
v˝tisky jednÈ knihy. Podle n·zoru ˙¯ad˘ je
druh˝ v˝tisk k urËen k misijnÌ Ëinnosti a proto je zabaven jako ileg·lnÌ.
Kdyû z·stupci Hlasu muËednÌk˘ vstoupili
do domu pastora Dosova a vypr·vÏli mu, ûe
jeho p¯ÌbÏh budou ËÌst tisÌce k¯esùan˘ po celÈm svÏtÏ a budou se jistÏ za nÏho a celou jeho
rodinu modlit, jeho desetilet· dcera R˙t se
nejprve ukryla, protoûe si myslela, ûe ti vöichni cizinci p¯ijdou k nim dom˘. Kdyû ale vidÏla, ûe se naöi pracovnÌci chovajÌ p¯·telsky
a pochopila, ûe Hlas muËednÌk˘ pom·h· rodin·m pron·sledovan˝ch k¯esùan˘, jejÌ ned˘vÏra se rozplynula.
Pastor Dosov dost·v· od Hlasu muËednÌk˘ pravidelnou podporu v r·mci mezin·rodnÌho projektu ICA.
ñ Hlas muËednÌk˘, Nov˝ ZÈland, 2004

již zemřelého diktátora Kim Ir-sena.
Po jeho smrti se tato úcta přenesla
na jeho syna Kim Jong Ila. Křesané jsou krutě pronásledováni a nález
jediné Bible znamená pro celou rodinu vězení nebo i okamžitou popravu. Dva oficiální kostely v hlavním
městě jsou čistě jen na ukazování
zahraničním návštěvám. Když jsme
tyto kostely navštívili, nesměli jsme
projít do postranní lodi ani hovořit
s kýmkoli z této korejské kongregace.
V posledních letech uprchly tisíce
Severokorejců do Číny. Avšak Čína
jim odmítá udělit statut uprchlíka
a násilně je odsunuje zpět do Severní Koreje. Někteří uprchlíci jsou
nazpět taženi v drátěných poutech,
které mají protaženy v nose nebo
za zápěstí. V jejich vlasti je za útěk
ze země čeká vězení, mučení a často i poprava.
I přes tak zuřivé pronásledování
a hrozivé okolnosti pokračuje Hlas
mučedníků ve své pomoci tamním
křesanům. Letos jsme v rámci našich podpůrných projektů připravili
tisíce korejských Nových Zákonů
a další křesanské literatury, které
předáváme prostřednictvím našich
spolupracovníků v Číně severokorejských uprchlíkům. Někteří odvážní křesané se tajně vracejí s těmito
materiály do své vlasti. Kromě Biblí
jim také předáme krátkovlnné rozhlasové přijímače a rovněž i další
materiální a finanční pomoc. Máme
naději, že tito křesané založí ve své
zemi nová společenství, avšak
v drtivé většině případů již o nich
nedostaneme žádných dalších
zpráv.
Modlete se za tento utlačovaný
národ, který prožívá tak tragické období. V nebi se jistě setkáme s mnoha tamními hrdiny víry.
– Hlas mučedníků, USA, říjen 2004

Pastor Dosov se svou desetiletou dcerou R˙t
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Svatost versus dobrota
ÑOblÈci novÈho ËlovÏka, kter˝ je stvo¯en podle Boha v†pravdivÈ spravedlnosti
a†svatosti.ì (Efezsk˝m 4, 24 äkrabal˘v p¯eklad)
»lovÏk si obvykle plete svatost s†dobrotou, aËkoli se jedn· o†velmi rozdÌlnÈ
ctnosti. ÑB˘h vidÏl, ûe vöechno, co uËinil, je velmi dobrÈì (Genesis 1,31). Po
tomto Ñvelmi dobrÈmì vöak n·sledovalo nÏco zcela odliönÈho.
ÑA sedm˝ den B˘h poûehnal a†posvÏtilì (Genesis 2,3). PosvÏcenÌ spad·
k†docela odliönÈ sfÈ¯e neû dobrota.
»lovÏk m˘ûe b˝t velmi dobr˝, aniû by byl svat˝ Ëi oddÏlen˝ pro Boha. ExistujÌ extrÈmnÌ p¯Ìpady, kdy jsou lidÈ svatÌ bez toho, ûe by byli dob¯Ì. Kde najdete dobrotu u†GedeÛna, J·el Ëi Jozua? Byli to oddanÌ bojovnÌci za triumf
BoûÌch vyvolen˝ch. TÌm byli svatÌ. Ti, kte¯Ì Ëtou ûivotopisy sv. Atan·öe, Luthera Ëi KalvÌna, najdou u†nich jen nez¯etelnÈ stopy dobroty. Tito lidÈ bojovali
nelÌtostnÏ za pravdu, kter· jim byla svÏ¯ena, a†ne˙prosnÏ bili do sv˝ch odp˘rc˘. Pravda musÌ b˝t vÌtÏzn·.
Svat˝mi se st·v·me, kdyû se sytÌme spr·vnou duchovnÌ potravou.
P¯i jednom experimentu bylo zjiötÏno, ûe Ëervi, kte¯Ì ûijÌ obvykle ve tmÏ,
mohou za urËit˝ch podmÌnek tento zvyk opustit a†d·t p¯ednost svÏtlu. PokaûdÈ kdyû se chtÏli Ëervi st·hnout do tmy, dostali elektrick˝ öok, kdeûto kdyû
se vydali smÏrem ke svÏtlu, nalezli hojnou potravu. »asem tyto bytosti, ¯eËeno
biblick˝m vyj·d¯enÌm, ÑoblÈkli novÈho Ëervaì. V†protikladu ke zvyk˘m svÈho
vlastnÌho rodu, d·vali od tÈ chvÌle p¯ednost svÏtlu p¯ed tmou. Pak tyto ÑnovÈì
Ëervy nakr·jeli na malinkÈ kousky a†p¯id·vali je do potravy, kterou sytili Ëervy
druhÈ; a†hle, tito Ëervi rovnÏû zmÏnili svÈ zvyky. S†p¯Ìdavkem tÏl novÈho rodu
Ëerv˘ v†potravÏ rostly z†jejich ribonukleovÈ kyseliny z·sob·rny pamÏti. Z¯ekli
se tmy a†dali p¯ednost svÏtlu pr·vÏ tak, jako tvorovÈ, jejichû tÏly se sytili.
PodobnÈ experimenty se prov·dÏly s†dalöÌmi zvÌ¯aty.
P¯ejete-li si oblÈci novÈho ËlovÏka, ËlovÏka spravedlnosti a†svatosti, musÌte
se sytit Kristem. On se stal tÏlem, aby se mohl st·t vaöÌm dennÌm chlebem.
ñ Z†knihy Richarda Wurmbranda Reaching Toward The Heights

NynÌ n·m m˘ûete takÈ ps·t na naöi e-mailovou adresu:
ppc-sf@cmail.cz
DalöÌ informace v†angliËtinÏ lze najÌt na internetov˝ch adres·ch:
www.persecution.com
www.persecution.org
StaröÌ ËÌsla v†elektronickÈ podobÏ naleznete na internetovÈ adrese:
mucednici.prayer.cz

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

»Ìna
NAZPĚT DO JERUZALÉMA
Uprostřed hnutí čínských domácích církví existuje
vzrůstající touha po misii, zejména v muslimských
zemích a na Středním východě. Čínští církevní představitelé zmiňují, že evangelium má svůj počátek
v Izraeli a pak se šířilo na západ, nejprve do Evropy
a pak do Ameriky. Čínští křesané nyní usilují vrátit
„poselství o spáse“ nazpět do Jeruzaléma a pak oslovit muslimské obyvatelstvo Středního východu.
Na tomto plánu se již pracuje v provincii Sin-iang.
Čínští křesané tam pracují mezi ujgurským lidem,
zvěstují evangelium a podporují růst církve. Je to
obtížná práce. Jazyk i písmo je odlišné, ačkoli mnozí obyvatelé hovoří mandarínsky. Ujgurové se cítí
utlačováni a ovládáni čínskou vládou a Číňanům přirozeně nedůvěřují. Kultura obou etnik je velmi odlišná.
Přesto je tam evangelium na postupu. Pracovníci Hlasu mučedníků se nedávno účastnili setkání
čínských a ujgurských křesanů a sledovali, jak se
obě skupiny vzájemně povzbuzují. Modlili se jedni
za druhé a prosili Pána, aby budoval svou církev
a přenesl věřící přes vody a oheň pronásledování.
Čínská církev se jistě nezastaví z svých hranic.
Již dnes existuje tajná křesanská práce čínských
věřících na Středním východě. Tito bratří si ve dne
sami na sebe vydělávají a v noci pak slouží druhým
a hlásají Boží království.
Hlas mučedníků se snaží těmto odvážným křesanům všemožně pomáhat. Jejich první žádost se
vždy týká přímluvných modliteb – aby směle hlásali
evangelium. Jeden z nich uvedl: „Modlete se za nás.
Čína se může změnit jedině prostřednictví evangelia. Za druhé, modlete se jednotu čínských křesanů. A konečně, modlete se, aby čínští křesané nebyli co se týče evangelia sobečtí, ale šli jako
misionáři do arabských a muslimských zemí.“
Naši čínští bratři a sestry vědí, co to znamená
následovat Krista, jak v Číně, tak v muslimských zemích, kam chtějí nést radostnou zvěst. Vědí, že
vzteklé vody pronásledování budou hluboké a zrádné
a že se proti nim rozhoří mnohé ohně utrpení.
Vědí však také Komu slouží a že Jeho zaslíbení
jsou pravdivá.
– Hlas mučedníků, Kanada, 2004

