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éivot pro k¯esùany v ÿÌmskÈ ¯Ìöi t¯etÌho stoletÌ byl
pozoruhodnÏ klidn˝. Avöak v roce 249 nastaly pro
k¯esùany temnÈ dny, kdyû byl zavraûdÏn cÌsa¯ Phillipus Arabs a jeho vrah Decius se stal s·m cÌsa¯em.
O Deciovi bylo zn·mo, ûe povaûuje k¯esùany za
v·ûnÈ nebezpeËÌ ohroûujÌcÌ samou podstatu ¯Ìöe
a proto vydal proti k¯esùan˘m edikt. Odezva byla
okamûit·. Pron·sledov·nÌ a muËednictvÌ k¯esùan˘ bylo vöude na dennÌm po¯·dku. V zoufalÈ snaze se zachr·nit si nÏkte¯Ì k¯esùanÈ kupovali faleönÈ dokumenty, potvrzujÌcÌ, ûe uctÌvali cÌsa¯e podle
jeho na¯ÌzenÌ, anebo tyto dokumenty zÌsk·vali podplacenÌm sv˝ch p¯·tel. JinÌ, zejmÈna ve velk˝ch
mÏstech, se snaûili ukr˝t, coû bylo nemoûnÈ v mÏstech menöÌch, kde od vÌry odpadaly celÈ kongregace.
Pro Decia byl n·hl˝ ˙tok na k¯esùany ¯eöenÌm
pouze jednoho z mnoha problÈm˘, kterÈ jeho ¯Ìöi
ohroûovaly. Byla to zn·mka celkovÈho kolapsu.
Decius doöel k z·vÏru, ûe obnovu starovÏkÈ ¯ÌmskÈ Ëistoty a sÌly lze dos·hnout pouze restauracÌ
kultu st·tnÌch boh˘, jejichû uctÌv·nÌ bylo
v pov·ûlivÈm ˙padku. Avöak nejodhodlanÏji posÌlil Decius n·boûensk˝ kult cÌsa¯e. Na ¯ÌmskÈ mince nechal vyrazit sv˘j obraz s korunou s paprsky,
symbolizujÌcÌ boha slunce. UctÌv·nÌ cÌsa¯e bylo
uctÌv·nÌm ÿÌma a ˙spÏch jednoho byl nerozpletitelnÏ spojen s ˙spÏchem druhÈho.
MnoûstvÌ k¯esùan˘ se ne˙Ëastnilo ani cÌsa¯skÈho kultu, ani kultu ¯Ìösk˝ch boûstev a d˘slednÏ se
vyh˝bali vöem sv·tk˘m a ritu·l˘m, kterÈ s tÏmito
kulty souvisely. Jejich spoluobËanÈ je naz˝vali bez-

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

boûnÌky, neboù v jejich oËÌch zneucùovali tradiËnÌ boûstva a obviÚovali je, ûe se uchylujÌ k vlastnÌm
tajn˝m a pochybn˝m ritu·l˘m.
Navzdory snaze nÏkter˝ch
k¯esùan˘ vyhnout se pron·sledov·nÌ a utrpenÌ za Decia, jist˝ knÏz
ze Smyrny jmÈnem Pionius odmÌtl
splnit cÌsa¯ovy poûadavky a z˘stal
ve svÈ vÌ¯e pevn˝. I po zatËenÌ vyd·val o svÈ vÌ¯e rozhodnÈ svÏdectvÌ. Odvedli ho do pohanskÈho
chr·mu, kde otev¯enÏ promluvil
k spÌlajÌcÌmu davu.
Jeho v˝mluvnost byla tak pronikav·, ûe nÏkte¯Ì ze shrom·ûdÏn˝ch lidÌ na nÏho volali, aby obÏtoval, a tak si zachr·nil ûivot.
Pionius jim odpovÏdÏl: ÑAno, ûivot je sladk˝, vÌm, ale Ëek· na n·s
jin˝ ûivot! A svÏtlo tohoto svÏta je
dobrÈ, ale je pravÈ svÏtlo, o kterÈm snÌme, ûe bude naöe!ì
Pionius byl odesl·n do vÏzenÌ,
aby tam Ëekal na popravu, avöak
v p·chnoucÌm a temnÈm ûal·¯i,
kde se mÏl p¯ipravit na smrt, nebyl ponech·n dlouho. Brzy ho vyvedli z cely a dali na muËidla. AËkoli na nÏho jeho vlastnÌ biskup
nalÈhal, aby se zachr·nil a obÏtoval boh˘m, z˘stal pevn˝. A kdyû
ho zkrvavenÈho vedli do arÈny a
p¯ed k¯iËÌcÌmi div·ky p¯ipravovali k up·lenÌ, Pionius si s·m sundal öaty, op¯el se o k˘l a p¯ik·zal
katu, aby ho p¯ibil. Kdyû se hranice vzÚala, Pionius vyk¯ikl: ÑPobÌzÌm svou smrt, abych se co nejd¯Ìve mohl probudit ve vzk¯ÌöenÌ.ì
AËkoli Deciovo pron·sledov·nÌ
netrvalo ani dva roky, uvrhlo cel˝
k¯esùansk˝ svÏt do chaosu. RodiËe a dÏti si ned˘vÏ¯ovali, zejmÈna
ölo-li o dom·cnosti sloûenÈ jak
z k¯esùan˘, tak z nek¯esùan˘.
SlaböÌ ve vÌ¯e hledali u sv˝ch duchovnÌch p¯edstaven˝ch vedenÌ
a posilnÏnÌ, ale ti si Ëasto zvolili

U S M Õ VAT S E N A S V … T R› Z N I T E L E

ÑÖabyste vedli
ûivot d˘stojn˝
Bohaì
(1. TESALONICK›M 2,12)

Naöi milovanÌ!
Nov˝ rok by mÏl b˝t Ëasem nov˝ch rozhodnutÌ. A jednÌm z takov˝ch dobr˝ch rozhodnutÌ, kterÈ bychom mÏli uËinit, je ûÌt ûivot
zp˘sobem d˘stojn˝m Boha.
O Noem je naps·no, ûe chodil s Bohem,
podobnÏ jako malÈ dÌtÏ, kterÈ rodiËe vedou
za ruku. Abraham chodil p¯ed Bohem jako
odrostlejöÌ dÌtÏ, kterÈ jiû sice chodÌ samo, ale
je st·le pod st¯eûÌcÌm okem BoûÌm. Aù zvolÌme prvnÌ Ëi druh˝ zp˘sob, budeme chodit
zp˘sobem d˘stojn˝m Boha.
OKOVY DRUH›CH POCÕTIT JAKO SV…
VLASTNÕ

V˝jimeËnÈ duöe se dok·ûÌ s utrpenÌm Kristov˝m tak ztotoûnit, ûe v mystickÈ zkuöenosti
cÌtÌ bolest, kterou JeûÌö proûÌval na GolgatÏ,
jako svou vlastnÌ.
JednÌm z nich byla i Gemma Galgani, italsk· dÌvka, kter· na Nov˝ rok 1899 uËinila
rozhodnutÌ, kterÈ bychom docela dob¯e mohli
uËinit i my:
ÑNevÌm, co se se mnou bÏhem p¯ÌötÌho roku
stane, ale vyd·v·m se bez v˝hrad TobÏ.
Vöechny mÈ nadÏje i z·liby se budou t˝kat
1

Tebe. CÌtÌm svou slabost, ale spolÈh·m na
Tebe. Rozhodla jsem se ûÌt odliönÏ, tak, abych
byla blÌû TobÏ.ì
V éid˘m 13,3 je n·m p¯ipomenuto, abychom pamatovali na okovy a souûenÌ vÏznÏn˝ch k¯esùan˘, jako kdybychom byli uvÏznÏni sami. Jejich utrpenÌ zanech·v· v naöem
charakteru otisky, kterÈ potlaËujÌ vöechnu
lehkov·ûnost.
A proto se takÈ povaûujeme za hlas muËednÌk˘, kte¯Ì nemohou hovo¯it sami za sebe.

snadnÏjöÌ cestu. NÏkte¯Ì uprchli
do pust˝ch mÌst, nebo se jinak
ukr˝vali. JinÌ z˘stali pevnÌ na zaË·tku, ale pod muËenÌm ustoupili
a obÏtovali modl·m. Ale nÏkte¯Ì
z˘stali ve vÌ¯e pevnÌ navzdory vöemu.
Aù byl Deci˘v edikt pro cÌrkev
jakkoli ökodliv˝, poËestnost starovÏkÈho ÿÌma nijak slavnÏ neobnovil. V Ëervnu roku 251 Decius
umÌr· a o nÏkolik mÏsÌc˘ pozdÏji
se ¯Ìmsk˝m cÌsa¯em stal Gallus.
Za Decia vÏ¯ÌcÌ, k nimû pat¯il
i Pionius, svÈ utrpenÌ p¯ijÌmali ve
smyslu slov apoötola Petra: ÑAby
vaöe vyzkouöen· vÌra byla shled·na jako mnohem cennÏjöÌ neû pomÌjejÌcÌ zlato, kterÈ b˝v· ohnÏm
zkouöeno, k chv·le a sl·vÏ a cti
p¯i zjevenÌ JeûÌöe Kristaì (1. Petrova 1,7). Nechù naöe zkouöky
a souûenÌ vy˙stÌ ve chv·lu naöeho
Spasitele!
ñ Z knihy The Christians:
Their first Thousand Years,
(Christian History Project Inc.),
svazek t¯etÌ, 2003
n

HRDINA VÕRY

Je tomu jiû dvacet let, co mlad˝ Rumun Ivan
Mojsejev zem¯el muËednickou smrtÌ v SovÏtskÈm svazu. Jeho ûivot n·m m˘ûe poslouûit
coby vzor.
Byl voj·kem slouûÌcÌm v sovÏtskÈ arm·dÏ
a mÏl tutÈû vÌru, kterou m·me i my, jen s jednÌm rozdÌlem: jeho vÌra byla nakaûliv·. Pokud m· nÏkdo ch¯ipku, je velk· pravdÏpodobnost, ûe se od nÏho druh˝ nakazÌ. Tak je
tomu i s vÌrou.
Mojsejev o svÈ vÌ¯e hovo¯il s druh˝mi voj·ky i d˘stojnÌky. A pak zpÌval o sl·vÏ KristovÏ
v kas·rn·ch, aËkoli nÏco takovÈho bylo p¯ÌsnÏ zak·z·no. TÏm, kte¯Ì mu vyhroûovali, ¯Ìk·val: ÑSk¯ivan, jemuû vyhroûujÌ smrtÌ, stejnÏ zpÌvat nep¯estane. Svou p¯irozenost zap¯Ìt
nedok·ûe. StejnÏ tak je tomu u n·s k¯esùan˘.ì Jeho zpÏv p¯ivedl nÏkolik voj·k˘ ke
Kristu.
Byl potrest·n tÌm, ûe musel st·t celou noc
venku na mrazu, obleËen pouze v letnÌ uniformÏ. »asto ho tloukli a nakonec ho bodli
do srdce podobnÏ jako JeûÌöe, jehoû srdcem
pronikl meË.
Takto mÏl Ivan otisk JeûÌöovy r·ny.
Ivan bral vöechno utrpenÌ stateËnÏ. Prohlaöoval, ûe se mu zjevil andÏl a uk·zal mu
nebesk˝ JeruzalÈm.
Jako nevzdÏlan˝ ËlovÏk takÈ andÏly popisoval zp˘sobem, kter˝ by asi û·dnÈho teologa nenapadl. ÿÌkal: ÑAndÏlÈ jsou pr˘hlednÌ.
StojÌ-li andÏl mezi v·mi a nÏjak˝m ËlovÏkem,
p¯Ìtomnost andÏla v·m nebr·nÌ vidÏt toho Ëlo-

P·kist·n

PŘÍBĚH TARY
„Tara“ (pseudonym) pochází z muslimské rodiny v Pákistánu. Když chodila do sedmé třídy, zúčastnila se
korespondenčního kurzu, který pořádala Biblická škola ve Faisabaládu. Její rodiče o tom ale nevěděli.
Tara přijala Pána Ježíše za svého
Spasitele. Po celou tu dobu její rodiče sledovali, že horlivě čte křesanské knihy. Při jednom incidentu, bylo
to 2. listopadu 1992, ji rodiče surově ztloukli a pak ji zamknuli a nechali
ležet v místnosti po šest dní napůl
v bezvědomí. Pak najednou pocítila, jako by jí někdo dodal novou sílu,
aby vstala. Brzy na to se dostala do
nemocnice.
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vÏka. Naopak: kdyû se na toho ËlovÏka dÌv·te skrz andÏla, p¯ipad· v·m mnohem kr·snÏjöÌ.
DÌval jsem se na ty, kte¯Ì mÏ muËili skrze
andÏla. TÌmto zp˘sobem se mi stali mil˝mi.ì
Postavme si na zaË·tku NovÈho roku p¯ed
oËi obraz takov˝chto svat˝ch lidÌ. Potom mnohem snadnÏji dok·ûeme milovat i ty, kte¯Ì n·s
nejvÌce zranili. A pak budeme ûÌt zp˘sobem
d˘stojn˝m Boha.
LidÈ majÌ vÌce mÈnÏ zafixov·no, ûe jsou
andÏlÈ neviditelnÌ. P¯esto ¯ekl JeûÌö Natanaelovi: ÑUz¯Ìte andÏly BoûÌì (Jan 1,51). Jestliûe je vidÏl on, tak proË ne my?
MusÌte vöak pochopit, ûe andÏlÈ jsou pr˘hlednÌ. Pokud dok·ûete uvidÏt dobrou str·nku u ËlovÏka, kterÈho jste d¯Ìve ˙plnÏ zavrhli, pak se mezi v·s dva postavil andÏl, kter˝
pozmÏnil vaöe vnÌm·nÌ.

3. května 1995 byla tajně pokřtěna a později se účastnila dalšího
korespondenčního kurzu.
Její rodiče samozřejmě o křtu nevěděli, ale obávali se, že by se mohla
stát křesankou. Proto vyjednali její
zasnoubení s jistým muslimských
duchovním. Tara se však s ním zasnoubit odmítla, načež byla opět
zbita. Tentokrát musela zůstat stát
několik dní a nocí bez spánku. Během té doby měla tři vidění. Uslyšela hlas, který k ní promluvil: „Jsem
s tebou. Jsem tvůj Otec.“ Její rodiče
za ní přišli několikrát, ale pokaždé
od nich dostávala rány a slyšela jen
nadávky. Nakonec upadla do bezvědomí a takto ležela tři dny v kaluži
krve. Opět uslyšela hlas, který ji povzbuzoval: „Jsem tvůj Otec. Budu
tě chránit.“
V roce 1997 ji neznámí muži přinutili, aby nasedla do automobilu.
Chtěli ji odvézt do džungle a tam ji
zneužít. Ale když míjeli její dům, podařilo se Taře vyskočit z auta a utéci.
Dnes Tara žije v emigraci a slouží
Pánu na celý úvazek. Tom White,
ředitel Hlasu mučedníků, se s ní setkal v jejím novém domově, který
jsme jí opatřili. Nyní je v pořádku
a vzdělává se ve víře v Krista.
– Hlas mučedníků, USA

USMÕVAT SE NA SV…HO MU»ITELE

Ljuba Ganevskajovov· byla kv˘li svÈ vÌ¯e
zatËena sovÏtsk˝mi komunisty. Drûeli jÌ na
o hladu na samovazbÏ a surovÏ jÌ bili. JednÈ
noci si ¯ekla: ÑA uû dost. Uû se d·l nenech·m
jen tak posluönÏ ml·tit. Jestli s tÌm dnes veËer zase zaËnou, ¯eknu tomu d˘stojnÌkovi
p¯Ìmo do oËÌ, ûe je zloËinec.ì
Avöak toho veËera, kdyû ji vyöet¯ovatel opÏt
sprostÏ nad·val a uû uû se chtÏl do nÌ pustit,
zaËala ho vidÏt jakoby jin˝ma oËima.
PoprvÈ si vöimla, ûe uû je z toho nep¯etrûitÈho bitÌ unaven. Ljuba trpÏla nedostatkem
sp·nku ale on takÈ. Byl uû doslova zoufal˝
z toho, ûe jÌ nedok·zal p¯inutit, aby druhÈ
zradila a ûe mu st·le a vytrvale vzdorovala.
Ljuba uslyöela ve svÈm srdci hlas: ÑJe ti
tak podoben. Oba jste polapeni v tomtÈû ûivotnÌm dramatu. Stalin, hlavnÌ komunistick˝ dikt·tor, nechal zabÌt tisÌce BoûÌch dÏtÌ,
ale rovnÏû i 10 000 p¯ÌsluönÌk˘ svÈ vlastnÌ tajnÈ policie. T¯i nejvyööÌ a zprvu velmi ˙spÏönÌ
p¯edstavitelÈ tajnÈ policie Jagoda, Jeûov a Berija byli sv˝mi druhy zast¯eleni, podobnÏ jako
k¯esùanÈ, kterÈ nechali p¯edtÌm sami pron·sledovat.

n

Indie

P Ě T K Ř E S ŤA N Ů Č E L Í
OBVINĚNÍ ZA
„ P O Š L A PÁVÁ N Í
NÁBOŽENSKÉHO CÍTĚNÍ“
21. října 2004 cestovalo pět křesanů (místní křesanský konvertita
Abhiram Dhala, pastor Karl Silva,
Roshan D’Souza, Ganesh Wankhede a Ramesh Thawar Chandwa,
všichni čtyři z města Mumbai) do
vesnice Suliapada v okrese Baripeda (stát Orissa), aby se tam
zúčastnili jednoho křesanského
shromáždění a předali tamním křes-

3

Ty i tvÌ muËitelÈ jste proöli t˝mû slzav˝m
˙dolÌm.ì
Ljuba pohlÈdla na d˘stojnÌka, kter˝ se jiû
ch·pal biËe, aby ji zaËal bÌt, a usm·la se na
nÏho. Muû se zarazil a zeptal se jÌ: ÑProË se
usmÌv·te?ì
OdpovÏdÏla: ÑJ· v·s nynÌ nevidÌm tak, jak
byste se vidÏl v zrcadle, ale vidÌm v·s, jak
jste byl kdysi kr·sn˝m nevinn˝m dÌtÏtem. Je
n·m zhruba stejnÏ. Mohli jsme si spolu docela dob¯e kdysi hr·t jako dÏti. I JeûÌö ty, kte¯Ì
ho mÏli pozdÏji biËovat a uk¯iûovat, p¯ipodobnil k dÏtem (Matouö 23,37).
VidÌm v·s ve sv˝ch p¯edstav·ch rovnÏû takov˝m, jak˝m byste mohl b˝t. Byl jist˝ pron·sledovatel k¯esùan˘, kter˝ byl jeötÏ horöÌ
neû vy. Jmenoval se Saul z Tarsu a stal se pozdÏji apoötolem a svÏtcem.ì Ljuba uvidÏla pr˘hlednÈho andÏla.
NynÌ se zklidnÏnÈho muËitele zeptala, jakÈ
to bylo b¯emeno na nÏho naloûenÈ, kterÈ ho
pono¯ilo do öÌlenstvÌ ml·tit ËlovÏka, jenû mu
nikdy nic zlÈho neudÏlal. Pro jejÌ l·skypln˝
p¯Ìstup se tento muËitel stal ˙plnÏ jin˝m ËlovÏkem.
PohlÈdnÏte tÌmto zp˘sobem na svÈ ûivotnÌ
partnery, dÏti, rodiËe, sourozence, lidi odliön˝ch vyzn·nÌ, n·boûenstvÌ, stran, t¯Ìd i ras,
na ty, se kter˝mi m·te konflikty a spory.
ObjevÌte-li u sebe v˘Ëi nim z·rodek porozumÏnÌ, l·sky a odpuötÏnÌ, pak vÏzte, ûe jste
zahlÈdli andÏla, kter˝ v·m tento pohled poskytl.
N·sledujte P¯Ìklad Ljuby. Kr·Ëela v ûivotÏ
zp˘sobem hodn˝m Boha.

anům duchovní literaturu a křesanské materiály.
Podle zprávy agentury Compass
Direct z 2. listopadu zatkla téhož
dne později těchto pět indických
křesanů policie, a to na základě
udání jistého studenta, který si na
ně stěžoval, že byl od nich urážen,
když je žádal, aby přestali kázat
v blízkosti svatyně zasvěcené hinduistickému božstvu Durga. Všech
pět křesanů bylo obviněno na základě indického zákoníku z „pronášení obscénních slov na veřejném prostranství“, „pronášení slov
urážejících náboženskou víru druhých“ a z „pronášení výhrůžek či
zločinného zastrašování několika
osob“. Zatímco nižší soud odmítl
22. října propustit obviněné na kauci
a nechal na ně uvalit policejní vazbu, po soudním přelíčení z 28. října
bylo všech pět křesanů propuštěno na kauci.
Jeden z obviněných, pastor Karl,
uvedl pro agenturu UCA News: „Celý
tento případ je čistě vykonstruovaný. Byli jsme od inkriminované svatyně Puja Pandal minimálně jeden
kilometr, stáli jsme na otevřeném
prostranství a k přítomným jsme hovořili pouze o Boží lásce. Když jsme
viděli, že se někteří přítomní chtějí
uchýlit k násilí, šli jsme sami na policejní stanici, abychom tam požádali
o ochranu. Policie se však postavila
proti nám. Nedovolili nám ani zatelefonovat. A jeden z policistů nám
nadával.“
Jejich právník Pratap Chhinchani
souhlasí, že je toto udání záměrným pokusem očernit křesany. Pro
agenturu Compass Direct uvedl, že
student, který stížnost podal, při vyšetřování vypověděl, že kazatele
požádal, aby zanechal kázání poblíž svatyně. Ti mu podle jeho výpovědi neurvale nadávali a vyhrožovali
mu zabitím. Chhinchani však poukázal na skutečnost, že obvinění
křesané neznají tamní domorodý
jazyk a sotva tak mohli užít obscén-

MISIJNÕ PR¡CE MUSÕ B›T CITLIV¡

MuslimovÈ majÌ v˘Ëi naöÌ k¯esùanskÈ vÌ¯e velkÈ v˝hrady.
Ve svÈ sbÌrce k·z·nÌ popisuje nechvalnÏ
zn·m˝ ir·nsk˝ duchovnÌ ajatoll·h ChomejnÌ, jak byl coby mlad˝ muû velmi otev¯en˝
k¯esùanstvÌ, neboù Mohammed uzn·val JeûÌöe jako velkÈho proroka.
Pak byl vöak svÏdkem toho, co tzv. k¯esùansk˝ Z·pad p¯inesl do Õr·nu: alkohol, ohav4

nÈ filmy a nemor·lnÌ knihy. To ho velmi znechutilo, a nejenom jeho.
PodobnÏ jako éidÈ vöeobecnÏ odmÌtajÌ
evangelium kv˘li tomu, ûe lidÈ povaûujÌcÌ sami
sebe za k¯esùany nen·vistnÏ vyvraûdili miliony éid˘, tak si muslimovÈ pamatujÌ na k¯ÌûovÈ v˝pravy, p¯i kter˝ch byla jejich zemÏ vyplenÏna a mnoho nevinn˝ch lidÌ p¯iölo o ûivot,
a to pod z·minkou, ûe k¯esùanÈ musÌ vlastnit
pr·zdn˝ JeûÌö˘v hrob. Ale v okamûiku, kdy
byla objevena Amerika a v nÌ zlato, ztratili
evropötÌ Ñk¯esùanÈì z·jem o tento hrob, kter˝ nenÌ dokonce ani dnes ve vlastnictvÌ k¯esùan˘.
Pak n·sledovaly nespravedlnosti koloni·lnÌch vl·dc˘ ñ rovnÏû tzv. k¯esùan˘.
MuslimovÈ by mÏli b˝t zÌsk·v·ni pro Krista, avöak s pochopenÌm toho, jak je pro nÏ
obtÌûnÈ k¯esùanstvÌ p¯ijmout. AgresivnÌ mision·¯sk· pr·ce je ur·ûÌ a mÌsto obr·cenÌ v nich
vyvol·v· spÌöe rezistenci. MÏli jsme se zÌsk·v·nÌm komunist˘ pro vÌru tytÈû obtÌûe, kterÈ
jsme vöak p¯em·hali l·skypln˝m p¯Ìstupem.

ních a urážlivých slov, ze kterých
jsou obviňováni.
Páter Dibakar Parichha, katolický
kněz v městě Bhubaneswar, agentuře UCA News sdělil, že tato stížnost je součástí nenávistné kampaně, kterou proti křesanům vedou
extrémistické hinduistické skupiny.
Světová hinduistická rada (SHR)
pod patronací místních úřadů se ve
státě Orissa horlivě snaží provádět
„rekonverzi“ nových křesanů. Tamní křesané však rozhodně odmítají
termín „rekonverze“, nebo mnozí
kmenoví příslušníci byli před svým
obrácením ke křesanství tradičními
animisty. Nicméně indický zákon
automaticky považuje veškeré kmenové obyvatelstvo za vyznavače hinduismu a zařazuje je do nižších kategorií hinduistického kastovního
systému.
Prosíme, modlete se za zadržené křesany, aby na soudu proti
všem falešným obviněním obstáli.
Pamatujte rovněž na tamní křesany, aby přes veškerý tlak SHR zůstali věrní Kristu.
– Hlas mučedníků, Kanada,
3. listopadu 2004

PÿEVAHA CH¡PAJÕCÕ L¡SKY

Existuje pravidlo, kterÈ by mÏlo b˝t aplikov·no nejen na nÏ, ale i na vöechny ostatnÌ
nevÏ¯ÌcÌ: ÑUzn·nÌ pr·va druhÈho znamen·,
ûe mu poskytnete pr·vo na vlastnÌ n·zor, a nikoli, ûe se budete snaûit, aby se stal vaöÌ replikou.ì B˘h stvo¯il ËlovÏka k svÈmu obrazu. Nikdo tedy nenÌ povinen nÈst v·ö obraz.
ÿeknÏte druh˝m tiöe v Ëem spoËÌv· vaöe vÌra,
a to bez vyvÌjenÌ n·tlaku z vaöÌ strany.
Vypr·vÌ se star· bajka, ve kterÈ vÌtr a slunce z·vodily jeden s druh˝m, komu z nich se
d¯Ìve poda¯Ì docÌlit, aby si jak˝si chud˝
ËlovÏk sundal sv˘j kab·t. Kdyû zafoukal
siln˝ vÌtr, ûebr·k se jeötÏ vÌce zachoulil do
svÈho kab·tu. Pak vyslalo svÈ h¯ejivÈ paprsky slunce a muû si s potÏöenÌm sv˘j kab·t
svlÈkl.
Mezi muslimy praktikujeme to, co jsme se
nauËili p¯i öÌ¯enÌ BoûÌho slova v komunistickÈm svÏtÏ. PouûÌv·me tytÈû tajnÈ metody
a m·me ch·pajÌcÌ l·sku za svou hlavnÌ zbraÚ.

MÍSTNÍ MISIONÁŘ KRUTĚ
ZBIT (INDIE)
Na Budhudase, misionáře organizace Gospel for Asia, zaútočil 19. listopadu ráno dav lidí protestující proti jeho evangelizační službě. Bili ho,
kopali do něj a část davu vyrabovala jeho dům, kde spálili přes 200
Nových Zákonů, stejně tak ostatní
literaturu včetně školních učebnic
jeho syna. Útočníci také ukradli peníze, které v domě našli.
Podle organizace Gospel for Asia
se snažil zasáhnout syn místního
policisty, ale i on byl zbit. Když se
konečně podařilo policistům násilí
zastavit, požádali Budhuse, aby okamžitě místo opustil. Budhus společně se svou ženou a dětmi uprchl do
bezpečí.
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Modlete se za uzdravení zraněných, za obnovení Budhusovy misijní práce i za ostatní křesany, šířící evangelium v Indii. Modlete se za
ty, kteří se na útoku podíleli, aby
Pán v jejich životech působil a přivedl je k víře v Krista.
– Hlas mučedníků, Kanada,
1. prosince 2004

TOUHA PO SATANOVI

P¯i ned·vnÈm v˝roËÌ ruskÈ bolöevickÈ revoluce skandovaly tisÌce demonstrant˘ v MoskvÏ a v dalöÌch rusk˝ch mÏstech s obr·zky Lenina: ÑLenine, probuÔ se!ì
Je tragickÈ slyöet, jak se tisÌce lidÌ ÑmodlÌì
za n·vrat ËlovÏka, kter˝ kdysi napsal: ÑMiliony epidemiÌ a p¯ÌrodnÌch katastrof je menöÌm zlem neû sebemenöÌ p¯edstava Boha.ì
Tento ËlovÏk je zodpovÏdn˝ za vraûdu milion˘ nevinn˝ch lidÌ i zniËenÌ bezpoËtu kostel˘.
Moûn· bychom se nemÏli tak divit, ûe tito
lidÈ zcela spont·nnÏ touûÌ po n·vratu jednoho z nejhoröÌch dikt·tor˘ historie.
Bible n·m ¯Ìk·, ûe po tisÌci letech JeûÌöovy
spravedlivÈ vl·dy na zemi bude satan propuötÏn ze svÈho ûal·¯e a nalezne po celÈ zemi p¯Ìznivce, kte¯Ì na nÏho budou Ëekat.
V mnoha lidech je cosi satanickÈho. Nen·vist k BoûÌm z·kon˘m je velmi popul·rnÌ n·boûenstvÌ.
Ve svobodn˝ch volb·ch po tak¯ka pades·tiletÈ vl·dÏ komunistickÈho dikt·torstvÌ dostali v Rumunsku nejvÌce hlas˘ d¯ÌvÏjöÌ komunistiËtÌ utlaËovatelÈ. PodobnÏ neËekanÏ
dostali mnoho hlas˘ i v Polsku a Bulharsku.
UtlaËovatelÈ, kte¯Ì provozujÌ svou krutovl·du dlouhou dobu a vÌ¯e v Boha se vysmÌvajÌ, jsou u ¯ady lidÌ v oblibÏ, neboù ti utlaËovanÌ s nimi cÌtÌ jistou sp¯ÌznÏnost. Vûdyù jsou
takÈ krutÌ, i kdyû v menöÌm mÏ¯Ìtku. TakÈ
oni pohrdajÌ Bohem. NelÌbÌ se jim ˙tlak jen
proto, ûe by radÏji sami byli utlaËovateli.
Kaûd˝ z·mÏr tÏchto srdcÌ je st·le a vûdy
zl˝ (Genesis 6,5) a to na obou stran·ch plotu.
SkuteËn˝m protivnÌkem komunismu je
pouze mal· Kristova ÑhrdliËkaì, kter· je mu
vÏrn· i v pazourech divokÈ öelmy (éalm
74,19).
Ani v jednÈ z d¯ÌvÏjöÌch komunistick˝ch
zemÌch nenÌ komunismus poh¯ben. Jedna r·na selhala, ale v zemÌch na okraji propasti,
m˘ûe b˝t dalöÌ r·na zast·nc˘ tvrdÈ linie, snÌcÌch o renovaci n·boûenskÈho pron·sledov·nÌ, nakonec ˙spÏön·.
MusÌme pro Krista pracovat velmi rychle,

Z N I Č E N Ý K AT O L I C K Ý
KOSTEL NA SRÍ LANCE.
Věřící se sotva stačili vzpamatovat
z útoků, ke kterým došlo během listopadu 2003 a ledna 2004 na kostel
sv. Michala v Homagama na Srí Lance, když 19. prosince 2004 žháři tento kostel vypálili. Za pomoci dvou
petrolejek, benzínu a dvou pneumatik zapálili střechu, lavice, sochy
i varhany. Církevní pracovník Otec
Silva se vyjádřil, že tentokrát kostel
zcela zanikl, nelze z něj už nic použít.
S blížícími se vánocemi a výročím
pohřbu prominentního buddhistického vůdce Ven Gangodawilla Soma
Thera rostou obavy, že násilnosti
opět propuknou. 13. prosince do
sboru Ježíš žije v Orugodawsatte
někdo hodil ruční granát, nedošlo
však k žádným zraněním.
Modlete se za to, aby v přicházejících dnech násilnosti ustaly,
a také za to, aby mohli křesané na
Srí Lance Kristovo narození pokojně oslavit.
– Hlas mučedníků, Kanada,
22. prosince 2004

n

NigÈrie

D VA M R T V Í P Ř I Ú T O K U
N A E VA N G E L I Z A Č N Í T Ý M
23. listopadu deset militantních muslimů zaútočilo s těžkými zbraněmi
na evangelizační tým v Dutse, hlavním městě státu Jigawa v severní
Nigérii. Podle zpráv agentury Com-
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protoûe nevÌme, zda to bude v blÌzkÈ budoucnosti jeötÏ moûnÈ.

pass Direct a New Life For All byl
evangelizační tým napaden právě
při evangelizačním shromáždění pod
širým nebem. Došlo k boji mezi militantními a umírněnými muslimy, kteří
chtěli útoku na evangelisty zabránit.
Zasáhla policie a deset útočníků zatkla, avšak dva lidé při tomto útoku
zahynuli a dvacet jich bylo zraněno.
Jeden mrtvý byl z řad útočníků, totožnost druhého dosud není známa.
Násilnosti vůči křesanům v Dutse
nejsou nikterak vzácné. V březnu
2003 došlo ke zničení tří kostelů
a jednoho hotelu. Modlete se za to,
aby násilnosti páchané na křesanech skončily. Děkujme Bohu za
muslimy v Nigérii, kteří jsou ochotni
podpořit náboženskou svobodu jiných vyznání a prosme za to, aby
se jejich počet zvýšil.
– Hlas mučedníků, Kanada,
1. prosince 2004

* * *
ProsÌme v·s vöechny, aù jste v jak˝chkoli okolnostech, abyste rozöÌ¯ili ¯ady tÏch, kte¯Ì pozvednou svÈ hlavy a posÌlÌ sv· ramena k ûivotu
hodnÈmu Boha.
Pom·hat druh˝m finanËnÏ v jejich boji
nenÌ dostaËujÌcÌ. Jsme povol·ni, abychom byli
sami duchovnÌmi bojovnÌky.
DÏkujeme v·m za vaöe modlitby a dary,
kterÈ jsme od v·s p¯ijali v uplynulÈm roce.
Pom·h·te tak rodin·m k¯esùansk˝ch vÏzÚ˘
a d·v·te BoûÌ slovo muslim˘m, komunist˘m
i tÏm, kte¯Ì jsou od nich utlaËov·ni. D·v·te
takÈ chlÈb mnoha hladov˝m duöÌm. B˘h v·s
odmÏnÌ.
P¯ejeme v·m poûehnan˝ Nov˝ rok.
V Kristu V·ö

D AV Z A B I L
K Ř E S ŤA N S K É H O
S T U D E N TA

[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 Ëervnu
1994.]

Odpor vůči křesanské evangelizaci
vyústil ve smrt studenta univerzity
z Bauchy. Již před touto událostí
byli tři studenti z univerzity vyloučeni za rozšiřování křesanských letáků. V neděli 9. prosince ráno byl
Nache Achi unesen ze svého pokoje muži oblečenými podle stylu bojovníků džihádu. Když se Achiho
spolubydlící pokusil zasáhnout, pohrozili mu puškou a pak ho zamkli
v jiném pokoji. Následujícího rána
Achiho pověsili u mešity nedaleko
domu rektora univerzity a vypálili
kancelář Nigerijského sdružení
evangelikálních studentů v Bauchi.
Modlete se za pokoj a útěchu pro
rodinu a přátele Sunday Achi. Modlete se za ty, kteří jsou za tento
zločin odpovědní, aby našli víru
v Krista Ježíše.
– Hlas mučedníků, Kanada,
22. prosince 2004

Muslimsk˝ svÏt
JAK POKRA»UJEME, BŸH N¡M D¡V¡ SV…
ZAOPATÿENÕ

Od roku 1991 zaËal Hlas muËednÌk˘ p˘sobit
v patn·cti muslimsk˝ch n·rodech. Naöe
Ëinnost se soust¯eÔuje p¯edevöÌm na tisk k¯esùanskÈ literatury, v˝robu misijnÌch videonahr·vek a financov·nÌ k¯esùanskÈho rozhlasovÈho a televiznÌho vysÌl·nÌ. Naöe p¯Ìjmy jsou
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FilipÌny

K Ř E S ŤA N É Č E L Í V Ý Z V Ě
ISLÁMU
Čtyřiadvacetiletý křesan se ve filipínském městě Zamboanga zotavuje z vážných zranění, poté co ho
17. listopadu postřelili místní muslimští aktivisté.
Přátelé a rodinní příslušníci požádali o nezveřejňování jména tohoto
relativně mladého křesana – jsou
přesvědčeni, že tři muži, kteří jej
napadli, zranili a opustili v domnění,
že je mrtev, by se pravděpodobně
vrátili své dílo dokončit.
Podle informací křesanovy snoubenky se jeden z útočníků již pokoušel zjistit, kde se nachází. Zaměstnanci nemocnice dávají bedlivý
pozor na každého, kdo se chce dostat do jeho pokoje.
K incidentu došlo přibližně v devět
hodin večer, když mladý křesan,
pracující jako prodavač ovoce, kráčel obvyklou cestou domů z tržiště.
V temném zákoutí na něj čekali tři
muži. Jeden z nich po něm dvakrát
vystřelil, zatímco zbývající dva hlídali, zda je někdo nesleduje.
První kulka zasáhla křesana do
pravé strany hrudníku, poškodila
páteř a uvízla ve spodní části zad,
druhá skončila v horní části břicha.
Muž zůstal ležet na ulici a rodina se
o incidentu dozvěděla o dvě hodiny
později. V době, kdy na místo dorazil jeho bratr, ztratil již značné množství krve.
Tou dobou právě projížděl kolem
zbožný muslim s nákladem zboží
z tržiště. Muslim zastavil, udělal na
svém voze místo pro postřeleného
muže i jeho bratra a oba odvezl do
místní nemocnice, kde lékaři zraněného křesana okamžitě operovali
a provedli mu transfúzi krve.
Stav zraněného se po operaci stabilizoval. Lékaři zpočátku konstatovali, že poškození páteře může
způsobit trvalé ochrnutí, ale již ná-

Tyto dvÏ afgh·nskÈ dÌvky Ëtou poprvÈ v†ûivotÏ k¯esùanskou knihu, kter· jim vypr·vÌ o†JeûÌöi.

od roku 1991 patn·ctkr·t vyööÌ. NemyslÌme
si vöak, ûe to lze tÌmto zp˘sobem p¯esnÏ porovn·vat.
Kdyû n·ö zakladatel Richard Wurmbrand
byl jeötÏ naûivu, d˘raznÏ n·s sv˝mi slovy
i ûivotem vyuËoval, ûe naöi nep¯·telÈ jsou souËasnÏ i naöÌm misijnÌm polem. Odv·ûnÌ k¯esùanÈ ûijÌcÌ v tÏchto n·rodech museli sv˝m bliûnÌm p¯inÈst poselstvÌ evangelia Ëasto znaËnÏ
neortodoxnÌm zp˘sobem. Jak v naöÌ pr·ci
pokraËujeme, B˘h n·m d·v· jak novÈ p¯Ìleûitosti, tak i svÈ zaopat¯enÌ.
Od Maroka nap¯ÌË Atlantsk˝m oce·nem aû
k IndonÈsii (coû je zhruba 12 000 km), kter·
jiû hraniËÌ s Pacifikem, jsou k¯esùanÈ pron·sledov·ni, a to p¯ev·ûnÏ muslimy. Je to p¯edevöÌm proto, ûe nejsou jen Ñtich˝mi vÏ¯ÌcÌmiì, ale ûe se snaûÌ o svÈ poselstvÌ podÏlit se
Ëleny svÈ rodiny nebo se sv˝mi p¯·teli.
Kdekoli je vöak evangelium hl·s·no a p¯ijÌm·no, zaËÌn· se ten zl˝ zlobit. MaroËtÌ k¯esùanÈ, kte¯Ì si dovolili mnoûit zÌskanÈ k¯esùanskÈ materi·ly, museli uprchnout ze sv˝ch
domov˘. V severnÌch provinciÌch NigÈrie byla
na z·kladÏ v˝kladu zde zavedenÈho isl·mskÈho z·kona öarÌja vyp·lena biblick· ökola.
V EgyptÏ musÌ b˝t jak·koli k¯esùansk· tiskovina zmiÚujÌcÌ konverzi od isl·mu tiötÏna ileg·lnÏ. V Ir·ku jsou cÌrkevnÌ budovy cÌlem
bombov˝ch ˙tok˘, p¯esto tam k¯esùanÈ evangelizujÌ mnohem horlivÏji, neû tomu bylo
v uplynulÈm desetiletÌ. V Õr·nu vzniklo mezi
8

studenty jedno z nejrozs·hlejöÌch hnutÌ dom·cÌch spoleËenstvÌ v celÈm muslimskÈm
svÏtÏ. Tito novÌ konvertitÈ jsou jiû unaveni
nen·vistÌ fundamentalistick˝ch islamist˘. Ned·vno bylo v Afgh·nist·nu vyhroûov·no pÏti
nov˝m konvertit˘m pod¯ez·nÌm. Tito k¯esùanÈ se zde tajnÏ sch·zejÌ v chladnÈ a temnÈ
mÌstnosti, aby si za svÏtla plynovÈ lampy Ëetli
spoleËnÏ z NovÈho Z·kona.
V P·kist·nu se chudÌ venkovötÌ k¯esùanÈ
sch·zejÌ v p¯Ìst¯eöcÌch vyroben˝ch z vlnitÈho
plechu. Nepatrn˝ bod uprost¯ed isl·mskÈho
mo¯e z˘st·v· vÏrn˝ svÈ vÌ¯e. V BangladÈöi,
zemi Ëast˝ch z·plav a zv˝öenÈho v˝skytu jedovat˝ch kober, cestujÌ na sv˝ch bicyklech
evangelistÈ, z nichû mnozÌ umÏjÌ sotva ËÌst.
CestujÌ stovky kilometr˘, aby ve venkovsk˝ch
oblastech rozdali evangelizaËnÌ trakt·ty
a Janova evangelia. Domy mnoha tÏchto odv·ûn˝ch k¯esùan˘ byly n·silnÏ zniËeny nebo
vyp·leny.
V IndonÈsii, kde ûije nejpoËetnÏjöÌ muslimsk· populace na svÏtÏ (zhruba 171 milion˘
muslim˘ ûijÌcÌch na t¯ech tisÌcÌch ostrovech),
si i nad·le k¯esùanÈ zachov·vajÌ svou vÌru
v JeûÌöe jako Syna BoûÌho a jedinou cestu do
nebe. Stovky jejich kostel˘ lehly popelem.
Avöak cÌrkev ûije d·l. TakÈ vÏ¯ÌcÌ v AlûÌru,
Tunisku, v rusk˝ch isl·msk˝ch republik·ch

sledující den nepatrně pohyboval
nohama, a tak vzbudil naději, že se
úplně zotaví. Nicméně ještě týden
po incidentu stále trpí značnými bolestmi a občasným krvácením.
Zraněný křesan je příslušníkem
etnické skupiny Tausug. Jedná se
o vůbec první filipínský kmen, který
v minulosti přijal islám a v současné
době o jednu z nejméně třinácti početných muslimských skupin na jihu
souostroví. Zraněný muž byl sám
původně muslimem. Po jeho obrácení přijalo křesanskou víru také
několik členů jeho rodiny.
Po svém obrácení začal zvěstovat evangelium prostřednictvím veřejných evangelizací. Z tohoto důvodu mu již vyhrožovalo zabitím
několik muslimů v Zamboanga, kteří nesouhlasili s jeho vyznáním křesanské víry.
Staršího bratra po obrácení rovněž postřelili muslimští extrémisté
a stěží vyvázl životem. V době zveřejnění této zprávy policisté stále
ještě neuvěznili žádného pachatele
(ani v jednom z případů).
NÁRŮST ISLÁMU
Muslimové na Filipínách se staví proti křesanské evangelizaci, zejména
v oblastech s muslimskou většinou.
V posledních letech výrazně zesílily
snahy o propagaci islámu.
Filipíny jsou jedinou asijskou
zemí s výraznou křesanskou většinou. Více než 90 procent obyvatel o sobě prohlašuje, že jsou křesany, 80 procent z nich tvoří římští
katolíci. Muslimové tvoří s osmi procenty nejpočetnější náboženskou
menšinu.
Největší koncentrace muslimů se
vždy nacházela na ostrovech Mindanao a Visayas, kde se islám poprvé objevil koncem 15. století. V následujícím století sem Španělé
přivezli římský katolicismus, a s výjimkou nejjižnějších částí Filipín islám téměř z celého území vymizel.

Rodiny p·kist·nsk˝ch k¯esùan˘ otvÌrajÌ n·mi zaslanÈ
soupravy obsahujÌcÌ nejnutnÏjöÌ vÏci k†ûivotu.
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a v ¯adÏ dalöÌch n·rod˘ p¯ijÌmajÌ podporu
Hlasu muËednÌk˘.
To jsou naöe misijnÌ pole na isl·mskÈm teritoriu.
BÏhem jednoho naöeho setk·nÌ v severnÌ
Africe n·m jist˝ k¯esùansk˝ expert sdÏlil, ûe
arabsk˝ a severoafrick˝ isl·m je na ˙stupu
(aËkoli je nejfanatiËtÏjöÌ), protoûe jeho vyznavaËi nevidÌ naplnÏnÌ Mohammedov˝ch ekonomick˝ch zaslÌbenÌ. Avöak Ñûlut˝ì isl·m (na
˙zemÌ od rusk˝ch republik aû po IndonÈsii),
jak se o nÏm zpravidla hovo¯Ì, se zejmÈna öÌ¯Ì
mezi frustrovan˝m obyvatelstvem, kterÈ totiû dosud nezakusilo, jak se ûije pod isl·msk˝m z·konem öarÌja.
K¯esùanstvÌ nep¯·telsk· mÌnÏnÌ se vöak
mohou zmÏnit. Hlas muËednÌk˘ podporuje
odv·ûnÈ vyznavaËe, kte¯Ì se nebojÌ zvÏstovat
evangelium i v nep¯·telskÈm teritoriu. Podporujeme jejich sluûbu vhodnou pro tamnÌ
mentalitu a vyh˝b·me se necitliv˝m zp˘sob˘m.
TÈmÏ¯ vöechny letoönÌ prost¯edky vyhrazenÈ pro Ir·k byly promÏnÏny v misijnÌ
a evangelizaËnÌ literaturu. PoslednÌ z·silky
jsou pr·vÏ na cestÏ. Kdyû pÌöeme tento Ël·nek, naöi pracovnÌci pr·vÏ letÌ do Bagd·du,
aby odtud pokraËovali do Mosulu a Basry
a dalöÌch oblastÌ. NevÌme, jak dlouho budeme moci v tÏchto mÌstech bez problÈm˘ p˘sobit. Ale JeûÌö svÈ cÌrkvi ¯ekl, aby öli do celÈho
svÏta.
Do S˙d·nu i nad·le mÌ¯Ì naöe leteckÈ speci·ly s humanit·rnÌm n·kladem ñ celkem 150
tun. Pl·nujeme dalöÌ pomoc. Je to nebezpeËnÈ, protoûe letadla by mohla b˝t sest¯elena Ëi
se z¯Ìtit do buöe. Budeme v tom ale pokraËovat, dokud to bude moûnÈ.
K¯esùansk· cÌrkev v muslimskÈm svÏtÏ je
velmi povzbuzena p¯ÌbÏhy k¯esùansk˝ch
svÏdk˘ a muËednÌk˘. Kdyû jsem byl mlad˝,
Ëetl jsem tyto knihy jednÌm dechem. Moûn·
k¯esùanÈ v muslimskÈm svÏtÏ pot¯ebujÌ tyto
p¯ÌbÏhy vÌce, neû jsem je pot¯eboval j·. Takovou knihu nynÌ tiskneme v arabötinÏ
a mandarÌnötinÏ. RovnÏû knihy Richarda
Wurmbranda jsou dostupnÈ v jazycÌch

V 80. letech minulého století se
začali na Filipínách objevovat islámští misionáři z Pákistánu, Libye a
Egypta s cílem da’wah, propagace
islámu.
Filipínská vláda mnoha zahraničním muslimům zneplatnila víza po
teroristických útocích ve Spojených
státech 11. září 2002. Nicméně tou
dobou již mohla být úloha šíření islámu snadno předána nové generaci Balik Islam, takzvaných „navrátilců“ k islámu.
„Muslimové sdílejí přesvědčení, že
se všichni lidé rodí jako muslimové
a svou konverzí se jen vracejí k původní víře. Proto jsou nazýváni ‚Balik-Islam‘ neboli navrátilci k islámu,“
napsal José Torres z Filipínského
centra investigativního žurnalismu
(Philippines Center for Investigative
Journalism, PCIJ). Balik je místní
výraz s významem „vrátit se“.
V rámci obnovy hnutí da’wah bylo
v 90. letech založeno několik organizací a humanitárních sdružení.
Patří k nim nadace Fi Sabilillah
Dawah and Media, the Islamic Studies for Call and Guidance (Islámská studia pro povolání a vedení),
Islamic Information Center (Islámské informační centrum) a Islamic
Wisdom Worldwide (Celosvětová
islámská moudrost).
Jen samotná ISCAG informovala
o 1 387 případech „navrácení“ v období od ledna 2000 do června 2003.
Office of Muslim Affairs (OMA, Úřad
pro muslimské záležitosti) odhaduje, že se v období do června 2003
obrátilo k islámu 20 000 obyvatel tradičně katolické provincie Luzon a
více než 110 000 Filipínců z celé
země. Balik Islam Unity Congress
uvádí mnohem vyšší čísla, až milion
konvertitů.
O B AV Y Z T E R O R I S M U
Zajímavý příklad představuje Fi Sabilillah. Tuto organizaci založili Filipínci, kteří původně pracovali
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mnoha n·rod˘, kde je cÌrkev pron·sledov·na.
JednÌm z naöich misijnÌch z·mÏr˘ pro rok
2005 je vytiötÏnÌ ÑAktu·lnÌ knihy Skutk˘ì pro
arabsk˝ svÏt ñ p¯ÌbÏhy souËasn˝ch k¯esùansk˝ch svÏdk˘ a muËednÌk˘. Kdosi ¯ekl, ûe
kniha biblick· Skutk˘ nebyla vlastnÏ dokonËena a historie cÌrkve k nÌ p¯id·v· dalöÌ a dalöÌ
p¯ÌbÏhy. Jako kdysi apoötoly, tak i dnes Duch
svat˝ vysÌl· svÈ svÏdky do oblastÌ, kterÈ jsou
ovl·d·ny bezboûn˝mi a evangeliu nep¯·telsk˝mi vl·dami.
Vaöe dary na ˙Ëet Hlasu muËednÌk˘ jsou
uûÌv·ny pro sluûbu nejen v muslimskÈm svÏtÏ, ale takÈ v »ÌnÏ, Vietnamu a dalöÌch zemÌch. Tyto prost¯edky vöak majÌ i v·ûn˝ rozmÏr: d·vajÌ do pohybu pr·ci, kter· je
muslimsk˝m radik·l˘m Ëi komunistick˝m
˙¯ad˘m trnem v oku a odpovÌ na nÌ pron·sledov·nÌm. Na tuto skuteËnost bychom mÏli
pamatovat ve sv˝ch p¯Ìmluvn˝ch modlitb·ch.
Pamatujme, ûe reprezentujeme nehynoucÌ
kr·lovstvÌ i jeho Kr·le, jehoû p¯Ìchod vyhlÌûÌme.
Justin muËednÌk (110ñ165), jeden z neproslulejöÌch k¯esùansk˝ch uËitel˘, byl popraven
v ÿÌmÏ. Napsal cÌsa¯i nÏkolik otev¯en˝ch dopis˘ o k¯esùanech, kte¯Ì byli odsouzeni jen za
to, ûe pat¯ili k cÌrkvi. Justin napsal: ÑPokud
jde o n·s, jsme p¯esvÏdËeni, ûe n·m nem˘ûe
nikdo ublÌûit, aniû bychom byli doopravdy
usvÏdËeni z p·ch·nÌ zla Ëi bezboûnosti; a vy,
vy m˘ûete zabÌjet, ale n·m tÌm ökodu nezp˘sobÌte.ì
DÏkujeme v·m za sluûbu pron·sledovan˝m
k¯esùan˘m, kter· p¯in·öÌ v muslimskÈm svÏtÏ mnoha k¯esùan˘m nadÏji a tato nadÏje jim
nebude odÚata. AËkoli jsou tito vÏ¯ÌcÌ pron·sledov·ni, zÌsk·vajÌ mnoho lidÌ pro Krista.
V roce 2005 oËek·v·me od Boha jeötÏ vÏtöÌ
vÏci. ÑJe-li B˘h s n·mi, kdo proti n·m?ì (ÿÌman˘m 8,31).

v Saúdské Arábii, kde přestoupili na
muslimskou víru, aby si rozšířili možnosti získání zaměstnání.
OMA registrovala v době útoku
na newyorské Twin Towers v září
2001 nejméně 78 muslimských
organizací. Podle deníku Manila Times většina z nich uváděla jako svůj
primární cíl da’wah neboli propagaci (islámu).
Podle údajů OMA muslimské skupiny v období do ledna 2004 založily více než 1 890 madras neboli
islámských škol po celých Filipínách.
Více než 800 z nich se nachází
v Autonomní oblasti Muslimské Mindanao, 19 jich však funguje v hlavním městě Manile a očekává se, že
jejich počet dále poroste. Pouze 35
z těchto škol nabízí sekulární vzdělávání a je registrováno na ministerstvu školství. Většina se zaměřuje
výhradně na výuku Koránu.
Podle článku nazvaného „Příklon
k islámu“ zveřejněného v červnu
2004 muslimským autorem Mansoorem Limbou, byl Korán poprvé
přeložený do filipínštiny a jazyka cebuano dvěma bývalými křesany,
obrácenými k islámu.
Filipínština je státním jazykem vycházejícím z tagalštiny. Druhým nejrozšířenějším jazykem v zemi je cabuano.
Na Filipínách také působí několik
muslimských teroristických organizací. Nejvíce neblaze proslulé jsou
Abu Sayyaf, skupina, která stála
v pozadí únosu amerických misionářů Martina a Gracie Burnhamových v květnu 2001, a Islámská
osvobozenecká fronta „Moro“. Místní a zahraniční tajné služby spojují
tyto skupiny s hnutím al-Kajda.
Tyto skupiny verbují mladé lidi
podobné Marvinu Geonzonovi. Dnes
sedmadvacetiletý Geozon se obrátil
k islámu v roce 1997 prostřednictvím
saúdského občana jménem Sheikh
Hamoud Al-Lahim, který na Filipínách vedl muslimskou charitativní
organizaci s vazbami na al-Kajdu.

ñ Tom White, Hlas muËednÌk˘, USA,
prosinec 2004
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BuddhistickÈ
a hinduistickÈ n·rody

Al-Lahim Geonzonovi doporučil,
aby začal navštěvovat islámskou
školu, kde Geonzon podle informací PCIJ studoval džihád a výrobu
bomb.
Když byl Geonzon v roce 2002 ve
městě Zamboanga zatčen, dosvědčil, že byl součástí teroristické sítě
odpovědné za útoky na Spojené státy v září 2001. Rovněž přiznal, že
odpálil nálož v místní restauraci
v říjnu 2001. Při explozi tehdy zahynulo šest osob.
Náčelník policie Rodolfo Mendoza zastává názor, že nová vlna konvertitů představuje větší hrozbu než
„rodilí muslimové“.
„Konvertité představují ideální teroristy, protože se usilovně snaží
sami sobě dokázat, že jsou své nové
víry hodni,“ poznamenal v rozhovoru
s redaktorem PCIJ.
Nedávné incidenty, při kterých byli
v Zamboanga postřeleni tausugský
křesan a jeho bratr, a nepotvrzená
zpráva o pastorovi zastřeleném
v Mindoro začátkem listopadu naznačují, že muslimští extrémisté jsou
na Filipínách stále naživu a žel také
stále aktivní.
– Compass Direct, USA,
3. prosince 2004

n

V ROCE 2004

Rok 2004 znamenal pro k¯esùanskÈ obyvatelstvo v hinduistickÈ a buddhistickÈ Indii jistÈ
ulehËenÌ na rozdÌl od souËasn˝ch pomÏr˘ na
SrÌ Lance. ZatÌmco agentury hl·sÌ, ûe v Indii
se pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ v uplynulÈm roce
zmÌrnilo, na SrÌ Lance razantnÏ vzrostlo
a o nÏco horöÌ situace je tomto smÏru rovnÏû
v Nep·lu a Myanmaru.
V Indii se p¯i poslednÌch volb·ch p¯ipojili
ke k¯esùan˘m mnozÌ p¯ÌsluönÌci nejniûöÌ kasty Dalits a rovnÏû dalöÌ minoritnÌ skupiny, aby
spoleËnÏ volili tamnÌ Stranu kongresu. Tuto
stranu vede v It·lii narozen· SoÚa G·ndhÌov·, kter· m· dobrou v˘li ohlednÏ ochrany
pr·v minoritnÌch skupin vËetnÏ indick˝ch
k¯esùan˘. ⁄toky proti k¯esùan˘m a cÌrkvÌm
bÏhem uplynul˝ch let nar˘staly v souvislosti
s öestiletou vl·dou prohinduisticky orientovanÈ strany BJP. Nov· vl·da je vöak vÌce sekul·rnÌ a tolerantnÏjöÌ k hl·s·nÌ evangelia;
proto jsou v souËasnosti indiËtÌ k¯esùanÈ mnohem ochotnÏjöÌ ke sdÌlenÌ evangelia. P¯esto
se ale oËek·v· n·r˘st perzekuce a to vzhledem k n·r˘stu hinduistick˝ch konvertit˘ ke
k¯esùanstvÌ.
Strana BJP navzdory volebnÌmu ne˙spÏchu v celon·rodnÌm mÏ¯Ìtku se st·le jeötÏ tÏöÌ
v˝znamnÈmu vlivu v nÏkter˝ch indick˝ch st·tech. V souvislosti s bojem BJP a jejÌho spojence strany RSS o politickou moc se zintenzivÚuje perzekuce nÏkter˝ch minoritnÌch
skupin. Strana RSS zaloûila nÏkolik ozbrojen˝ch skupin nesoucÌch n·zev Raköa sena
(Arm·da obrany), jejichû cÌlem je zastraöovat novÈ k¯esùanskÈ konvertity, aby se vr·tili
nazpÏt k hinduismu. Hlas muËednÌk˘ je p¯ipraven indick˝m pron·sledovan˝m k¯esùan˘m pom·hat. Ve v˝chodnÌ Indii jsme vytvo¯ili velk˝ sklad, ve kterÈm shromaûÔujeme jak
materi·lnÌ pomoc, tak i k¯esùanskou literaturu, urËenÈ zejmÈna pro ty k¯esùany, kte¯Ì

Peru

SOUDCI POTVRDILI
TREST ODNĚTÍ SVOBODY
P R O E VA N G E L I K Á L N Í H O
K Ř E S ŤA N A
Civilní soud v peruánské Limě potvrdil usvědčení evangelikálního
křesana, jehož rozsudek vynesený
na základě obvinění z teroristické
činnosti téměř před dvanácti lety byl
v roce 2003 zrušen.
Obhájce Wuille Ruiz z evangelikálního sdružení Peace and Hope
(Mír a Naděje) zajišující právní pomoc uvedl, že 27. prosince shledala tříčlenná porota bývalého zaměst-
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museli kv˘li pron·sledov·nÌ uprchnout ze
sv˝ch domov˘.
ZatÌmco v indickÈm st·tÏ Tamil Nadu doölo po volebnÌm vÌtÏzstvÌ Strany kongresu ke
zruöenÌ z·kona zakazujÌcÌho n·boûenskou
konverzi, v tÈmû roce se v sousednÌ SrÌ Lance
o zavedenÌ takovÈho z·kona uvaûuje. Pron·sledov·nÌ k¯esùan˘ v tÈto zemi se v roce 2004
velmi zost¯ilo.
Vzr˘stajÌcÌ poËet ˙tok˘ je hl·öen zejmÈna
v˘Ëi evangelist˘m a shrom·ûdÏnÌm. Radik·lnÌ buddhistÈ nap¯Ìklad o minul˝ch V·nocÌch
napadli spoleËenstvÌ ve vesnici Wadduwa, kde
musela b˝t pravideln· shrom·ûdÏnÌ odvol·na
aû do n·sledujÌcÌch Velikonoc. Ale i pak byli
nÏkte¯Ì ËlenovÈ sboru napad·ni. Pastor Sunil z·stupc˘m Hlasu muËednÌk˘ uvedl, ûe jeho
kongregace vöem ˙toËnÌk˘ odpouötÌ a pravidelnÏ se za nÏ modlÌ. JeûÌöovo p¯ik·z·nÌ l·sky i v˘Ëi vlastnÌm nep¯·tel˘m berou tito k¯esùanÈ velmi opravdovÏ.
V Nep·lu jsou za ˙toky proti k¯esùan˘m
maoistiËtÌ povstalci, kte¯Ì nen·vidÌ z·padnÌ
turismus a rovnÏû ekonomickou politiku tohoto hinduistickÈho kr·lovstvÌ. K¯esùanötÌ
konvertitÈ ËelÌ ˙tok˘m jak ze strany protivl·dnÌch povstalc˘, tak i ze strany radik·lnÌch hinduist˘. Zn·m˝m p¯Ìpadem je p¯ÌbÏh
Biöny, mladÈho k¯esùanskÈho konvertity, kterÈho jeho otec ñ hinduistick˝ knÏz ñ chtÏl s·m
setnout. MladÌk je i nad·le vysmÌv·n, ale vÌ
o vÏËnÈ odmÏnÏ v nebesÌch.
Hlas muËednÌk˘ opat¯uje pastor˘m i evangelist˘m pot¯ebnou v˝stroj i materi·l, aby
mohli snadnÏji öÌ¯it ve sv˝ch zemÌch evangelijnÌ zvÏst. Tiskneme Bible i studijnÌ materi·ly v nep·lskÈm jazyce v nadÏji, ûe tak bude
posÌlena vÌra vÏ¯ÌcÌch. V roce 2004 jsme vytiskli 10 000 kus˘ knihy R. Wurmbranda MuËen pro Krista, d·le jsme vytiskli i obr·zkovou
Bibli pro dÏti. Tyto knihy jsou nynÌ v Nep·lu
distribuov·ny. RovnÏû se snaûÌme v tÈto zemi
mezi k¯esùany rozd·vat kazetovÈ magnetofony, na kter˝ch si mohou vÏ¯ÌcÌ p¯ehr·vat misijnÌ nahr·vky.
V Myanmaru (Barma) si dikt·torsk· moc
dala n·zev St·tnÌ rada pro mÌr a rozvoj. TakÈ

nance textilní továrny Waltera Cubase vinným z „nedovoleného spolčování s teroristy“ a odsoudila jej
k šestnácti letům odnětí svobody.
S ohledem na dobu již strávenou ve
vězení by měl být Cubas propuštěn
až v roce 2009. Pokud však bude
jeho chování ve vězení posouzeno
jako dobré, bude mít právo požádat
o předčasné propuštění na svobodu v lednu 2005.
Žalobci uvedli, že byl jedenačtyřicetiletý Cubas sympatizantem
hnutí Shining Path (Zářící stezka)
a údajně nastříkal na zeï nápis
„Yankeeové, táhněte domů z Blízkého východu“. Zbývající obvinění
(účast na pouličních nepokojích,
přechovávání podomácku vyrobených výbušnin a krádež pistole) byla
zrušena. (Policisté tvrdili, že Cubas v roce 1992 zabil vojáka a
ukradl pistoli.)
Podle Ruize stejná trojice soudců, kteří vynesli rozsudek proti
Cubasovi, předsedala v polovině listopadu na přelíčení v rámci obnoveného procesu s nechvalně proslulým zakladatelem Zářící stezky
Abimaelem Guzmanem. Trojice, složená z předsedy Dante Terrela, Carlose Manriqua a Jose de Vinatey,
se setkala se značnou kritikou, poté
co Guzman s patnáct lidmi obviněnými společně s ním zvedli zaaté
pěsti a začali v soudní síni provolávat revoluční hesla.
Ruiz je přesvědčen, že soudci rozhodli proti Cubasovi kvůli nátlaku ze
strany tisku a veřejnosti, podle kterých by Guzmanovo počínání mohlo znamenat obnovení činnosti Zářící stezky. Soudci se možná obávali,
že by je veřejnost mohla vnímat jako
„příliš měkké“ vůči teroristům, a proto mohli cítit nutnost Cubase usvědčit.
Jediným svědkem proti Cubasovi
byl policejní řidič, který údajně viděl
Cubase stříkat nápis na zeï. Policisté, kteří Cubase zatýkali, byli následující den zavražděni. Několik
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v roce 2004 pokraËovala v kampanÌch proti
k¯esùan˘m. P¯ibylo zavÌr·nÌ kostel˘ a vojensk˝ch ˙tok˘ proti etnick˝m k¯esùan˘m a jejich vesnicÌm. Asi Ëty¯icet aû pades·t procent
obyvatelstva etnick˝ch kmen˘ Karen a Karenni tvo¯Ì k¯esùanÈ. Vl·dnÌ vojsko ve v˝chodnÌ Ë·sti zemÏ vypaluje tÏmto vÏ¯ÌcÌm domy
a kostely, voj·ci zn·silÚujÌ k¯esùanskÈ ûeny
a dÌvky a mladÈ muûe nutÌ, aby se p¯idali
k arm·dÏ nebo otrocky pracovali v dûungli.
Hlas muËednÌk˘ stojÌ p¯i tÏchto str·dajÌcÌch
lidech i vöech dalöÌch pron·sledovan˝ch k¯esùanech v BarmÏ.
V tomto roce jsme pro vöelijak rozpt˝lenÈ
k¯esùany z kmene Karen opat¯ili Bible a zpÏvnÌky a vytiskli jsme rovnÏû 1 000 BiblÌ v jazyce
öan v nadÏji, ûe tak pom˘ûeme evangelizaci
dosud nezasaûen˝ch skupin barmskÈho obyvatelstva. D·le jsme v uplynulÈm roce vytiskli nÏkolik titul˘ k¯esùanskÈ literatury (L·ska
vytrv· od Sabiny WurmbrandovÈ, MuËen pro
Krista i dÏtskÈ Bible) v barmötinÏ a jazyce
Ëin, kterÈ jsme p¯edali tamnÌm naöim spolupracovnÌk˘m. Pro bezplatnou distribuci jsme
vytiskli Nov˝ z·kon v barmötinÏ.
ProsÌme, p¯ipojte se k naöim modlitb·m za
buddhistickÈ a hinduistickÈ obyvatelstvo Indie, SrÌ Lanky, Nep·lu a Myanmaru. Modlete se, aby co nejd¯Ìve tito lidÈ p¯iöli k pozn·nÌ
jedinÈho pravÈho Boha a jeho Syna JeûÌöe
Krista, kter˝ p¯iöel na zem pro naöi sp·su.
O V·nocÌch si p¯ipomÌn·me jeho narozenÌ.

svědků nicméně dosvědčilo, že se
Cubas v noci, kdy k zločinu došlo,
nacházel na jiném místě.
Cubas se chtěl odvolat k peruánskému nejvyššímu soudu, Ruiz mu
však tento postup nedoporučil. Nejenže by odvolání ohrozilo možnost
propuštění již příští měsíc, ale další
soud by mohl znamenat další prodloužení trestu.
Ruiz uvedl, že jeho doporučení
poskytnuté Cubasovi (aby se proti
rozhodnutí neodvolával) nijak neodráží jeho důvěru v klienta. „Stále
věřím, že je Walter nevinný,“ prohlásil Ruiz.
Tragický případ Cubase, který byl
od třinácti let členem letniční církve
a působil jako odborový předák
v textilní továrně La Union v Limě,
začal v roce 1992, kdy továrna ukončila činnost a nevyplatila dělníkům
odstupné, na které měli nárok. Cubas se tehdy zúčastnil demonstrace proti majitelům.
Majitelé La Union byli horlivými
podporovateli tehdejšího prezidenta Alberta Fujimoriho, který později
podal demisi a uprchl do Japonska.
Sdružení Mír a Naděje doufá, že
policisté zatkli Cubase a mnoho jeho
spolupracovníků při potlačování této
protestní akce a poté prohlásili, že
jsou členové odborů podvratnými
živly. Cubas byl usvědčen ze spolupráce se Zářící stezkou, nelítostnou
teroristickou skupinou, která v 80. letech rozpoutala v zemi občanskou
válku.
Cubas byl souzen u vojenského
soudu za velezradu. Právním zástupcům nebylo povoleno předložit
žádné důkazy, ani svědčit v jeho
prospěch. 20. ledna 1993 byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí
svobody.
Prvních osm let výkonu trestu strávil ve věznici Yanamayo v mrazivém
Altiplano poblíž jezera Titikaka. V Yanamayo je zadržováno mnoho odsouzených teroristů včetně vůdců
povstalecké skupiny Tupac Amaru,

Hlas muËednÌk˘ pom·h· tÏm indick˝m k¯esùan˘m, kte¯Ì se kv˘li ˙tok˘m extrÈmistick˝ch hinduist˘ musÌ skr˝vat.
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DÏkujeme vöem, kte¯Ì jste v uplynulÈm roce
pamatovali na trpÌcÌ k¯esùany i na ty, kte¯Ì
pot¯ebujÌ v buddhistick˝ch a hinduistick˝ch
n·rodech p¯ijmout Krista. DÌky za vaöi podporu.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, prosinec 2004

a také Američanka Lori Berensonová.
Počátkem roku 2001 byl Cubas
převezen do věznice Castro Castro
na předměstí Limy, kde se stal pilířem živé církve za mřížemi. Organizace Amnesty International jej označila za politického vězně.
V lednu 2003 vysvitla Cubasovi
naděje. Peruánský ústavní soud přezkoumal rozhodnutí zvláštních vojenských soudů, které ve své době
usvědčily řadu civilistů, a všechna
rozhodnutí soudců „bez tváře“ (kteří
měli při přelíčeních na hlavě kápi
zakrývající jejich totožnost) a prohlásila je za protiústavní. To znamenalo, že Cubasův trest byl zrušen,
stejně jako 1 700 dalších. Vězňům
bylo přislíbeno obnovení soudních
procesů.
Zvláštní opatření proti teroristům,
která Fujimori zavedl v období stanného práva, naplnila peruánské věznice stovkami nevinných lidí. Mnozí
z nich byli evangelikální křesané.
Sám Ruiz byl během svého studia
práv falešně obviněn z kolaborace
s teroristy a strávil pět a půl roku ve
věznici Castro Castro v Limě. Po
úspěšné obhajobě členy sdružení
Mír a Naděje udělil prezident Ruizovi milost.
Po složení advokátských zkoušek
a překonání několika překážek mohl
Cubas začít provozovat advokátní
praxi. Téměř okamžitě se připojil
k týmu Míru a Naděje jako kvalifikovaný právní zástupce.
Na základě obvinění z terorismu
z doby Fujimoriho administrativy je
uvězněno 1 400 z celkového počtu
32 000 peruánských vězňů. Podle
odhadu skupin zabývajících se
ochranou lidských práv před několika lety, tvoří celou jednu třetinu osob
obviněných z terorismu v Peru nevinní lidé.
Podle Ruize nejsou k dispozici
přesné statistické údaje o počtu neprávem odsouzených evangelikálních křesanů. Nicméně od poloviny

Rumunsko
AKTIVITY HLASU MU»EDNÕKŸ

ZakladatelÈ Hlasu muËednÌk˘ manûelÈ
Wurmbrandovi nebyli ve svÈ snaze pom·hat
pron·sledovan˝m sami. BÏhem odv·ûnÈ sluûby Wurmbrandov˝ch v komunistickÈm Rumunsku se oba manûelÈ setkali s Biancou
Adlerovou, kter· spoleËnÏ s nimi vhazovala
evangelia v ruötinÏ do poslednÌch vlak˘, kterÈ po osvobozenÌ Rumunska odv·ûely ruskou arm·du. Voj·ci po nich dychtivÏ chÚapali a ukr˝vali broûurky bleskovÏ pod
uniformy. Neû si vojensk· str·û v p¯ednÌm
vagÛnu uvÏdomila, co se dÏje, bylo jiû p¯Ìliö
pozdÏ ñ vlaky se daly rychle do pohybu a misijnÌ snaha se tak dovröila. JedinÈ, na co se
mizejÌcÌ str·ûe zmohly byla hrozivÈ gesto zaùatou pÏstÌ.

ManûelÈ Wurmbrandovi se synem Mihaiem jeötÏ v†komunistickÈm Rumunsku

15

Byla to doba pro k¯esùanskÈ hrdiny. MnozÌ pokraËovali v evangelizaci, i kdyû je komunistÈ uvrhli do vÏzenÌ. Snaha nÏkter˝ch tak
p¯iöla v zapomenutÌ, alespoÚ tady na zemi.
(P¯i ned·vnÈm pr˘zkumu n·boûenskÈho cÌtÏnÌ ve vybran˝ch st·tech bylo zjiötÏno, ûe
Rumunsko je zemÌ s jednÌm z nejmenöÌch poËt˘ ateist˘.)

80. let, kdy začalo sdružení Mír
a Naděje podobné případy obhajovat, bylo zproštěno viny nebo získalo milost téměř 1 000 křesanů obviněných z trestných činů, které
nespáchali.
– Compass Direct, USA,
30. prosince 2004

n

Kolumbie

NOV¡ VLAJKA, STAR… POÿ¡DKY

M U Č E D N I C T V Í PA S T O R A
C O R N E L I O T O VA R A

V roce 1989 se lidÈ po celÈm svÏtÏ radovali
z ud·lostÌ, o kter˝ch jiû ani nevÏ¯ili, ûe by
k nim jeötÏ mohlo dojÌt. Padla BerlÌnsk· zeÔ
a n·slednÏ se zhroutily komunistickÈ reûimy
v EvropÏ. Rumunsk˝ dikt·tor Ceau∫escu byl
i s manûelkou popraven sv˝mi vlastnÌmi soudruhy.
éelezn· zeÔ oddÏlujÌcÌ v EvropÏ V˝chod
a Z·pad padla. Co se vöak stalo s tÏmi vÏ¯ÌcÌmi, kte¯Ì po lÈta sedÏli v komunistickÈm vÏzenÌ? Najednou se octli z vÏzenÌ na ulici. A co
dÏlajÌ dnes?

Pastor Cornelio Tovar a jeho manželka Nelly společně vyšli jednu srpnovou sobotu na svou pravidelnou
cestu ze svého domu do kostela.
Toho dne bylo v jejich městečku,
kolumbijské Algeceris, vše jako každou jinou sobotu. Nelly dokončila
ve sborové kanceláři nějakou účetní práci, zatímco její manžel dokončoval své kázání na nadcházející
večerní bohoslužby.
V mnoha venkovských místech
po celé Kolumbii je sobota nazývána jako „noc vraždění“ – je to noc
v týdnu, kdy jsou odpůrci marxistické povstalecké skupiny známé jako
FARC (Ozbrojené revoluční síly Kolumbie) cílem vražedných útoků.
Navzdory nebezpečí se tuto noc pravidelně scházel velký zástup při kostele Křesanské misijní aliance.
Onen večer slyšelo zhruba tři sta
přítomných, jak pastor Tovar káže
s důrazem na Ježíše a na vytrvalost
věřících ve všech pokušeních. Té
noci si všichni přítomní uvědomovali zvláštní přítomnost Ducha svatého. Zpěv i modlitby měly zvláštní
duchovní hloubku a když pastor Tovar vyzval přítomné k následování
Krista, čtyři lidé přišli dopředu, aby
přijali Krista za svého Spasitele.
V důsledku tohoto průběhu se pak
bohoslužby protáhly více než obvykle. Přesto několik neúnavných
věřících zůstalo ještě po skončení
bohoslužeb, aby doprovodili pasto-

ODKAZ SLUéBY ZAPOMENUT›M

Kdykoli Richard se Sabinou cestovali po p·du
komunismu do svÈ vlasti, vezli sebou extra
obleËenÌ pro b˝valÈ vÏznÏ, kte¯Ì ûili st·le
v chudobÏ. Nechali n·m tak p¯Ìklad, ûe m·me
pamatovat i na ty, kte¯Ì sice jiû ûijÌ na svobodÏ, avöak bez prost¯edk˘.
Syn manûel˘ Wurmbrandov˝ch Mihai pokraËuje v odkazu sv˝ch rodiË˘ a pracuje pro
Hlas muËednÌk˘, kde si vzal k srdci zejmÈna
tento n·ö misijnÌ z·mÏr: organizovat podp˘rnÈ projekty na pomoc vÏ¯ÌcÌm, aby v zemÌch,
kde byli pron·sledov·ni komunistick˝m reûimem mohli obnovit svÈ vyzn·nÌ i civilnÌ ûivoty.ì
Jako dÌtÏ nebyl Mihai kv˘li nebezpeËnÈ
a ileg·lnÌ pr·ci sv˝ch rodiË˘ uöet¯en tÏûkostÌ.
Ve svÈ dosud nevydanÈ knize ÑMezi kladivem
a srpemì Mihai pÌöe:
ÑKomunistick· strana organizovala pro
ml·deû organizaci Pion˝r, kter· p˘sobila
v kaûdÈ ökole. JejÌm hlavnÌm z·mÏrem bylo
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vzd·lit dÏti z vlivu jejich rodiË˘ a uvÈst je
pod vliv komunistickÈ partaje.
V˝jimeËn˝m û·k˘m byl odevzd·v·n Ñrud˝
ö·tekì. Ten se nedal koupit ani prodat. Nenosit tuto v˝sadu bylo nemyslitelnÈ.
SedÏli jsme p¯ed stolem, na kterÈm byly p¯ipravenÈ ö·tky, zatÌmco ¯editelka ökoly vychvalovala, jak· je to radost st·t se pion˝rem.
Hovo¯ila o tom, ûe jelikoû ûijeme v lidovÏ
demokratickÈm st·tÏ, nech· samotnÈ û·ky,
aby pro takovou poctu navrhli sami nÏkoho
ze svÈho st¯edu. é·ci navrhli mÏ.
ÿeditelka se zatv·¯ila nevrle a spoluû·ci se
potajÌ zubili. Pak pohlÈdla na t¯Ìdu a prohl·sila: ÇDobr·, Wurmbrand je velice öùastn˝ chlapec. Douf·m, ûe si tÈ cti bude plnÏ vÏdom.ë Na to jsem se postavil.
ÇNechci nosit ten ö·tek,ë prohl·sil jsem. ÇJe
to odznak Strany, kter· drûÌ mÈho otce ve
vÏzenÌ.ë
M˘j hlas p¯itom znÏl nezvykle silnÏ. Vöichni zaraûenÏ civÏli.
ÇNechceö ten ö·tek nosit?ë rozËÌlila se ¯editelka. ÇHochu, tak toho budeö litovat!ë Pak
mÏ jeötÏ nÏkolik minut plÌsnila. Bylo to pro nÌ
nep¯ÌjemnÈ. Stala se ¯editelkou teprve ned·vno a bylo na prvnÌ pohled vidÏt, jak si je v tÈto
funkci dosud nejist·. A teÔ si nÏjak˝ chlapec
dovolÌ oznaËit pion˝rsk˝ ö·tek za znamenÌ
˙tlakuÖ
Komunistick· strana vydala v Rumunsku
z·kon, podle kterÈho bylo pro dÌtÏ politickÈho vÏznÏ nemoûnÈ zÌskat st·tnÌ vzdÏl·nÌ ñ jin˝
druh vzdÏl·nÌ vöak k dispozici nebyl. P¯ÌbÏh
mÈho otce, incident s rud˝m ö·tkem, to vöe
vypovÌdalo o mÈm prohnilÈm spoleËenskÈm
p˘vodu, vöechno to svÏdËilo proti mnÏ. Nakonec jsem byl ze ökoly vylouËen.ì
Mihai n·m vypr·vÏl o dalöÌch dÏtech, kterÈ takÈ odmÌtly rud˝ ö·tek nosit a kterÈ byly
rovnÏû ze ökoly vylouËeny.
Dnes pokraËuje Mihai ve stejnÈ smÏlosti,
kterou prok·zal jako desetilet˝ chlapec a vypracov·v· i dohlÌûÌ na projekty jejichû cÌlem
je pomoc k¯esùan˘m, kte¯Ì byli v Rumunsku
kdysi vÏznÏni pro vÌru.

ra i s manželkou domů. Všichni byli
nadšeni a mocně povzbuzeni právě
skončenými bohoslužbami.
„Byla to podivuhodná chvíle chval,
modliteb a přímluv. Všichni jsme tuto
noc končili ve velmi radostné náladě.“ vzpomíná Nelly.
Když kráčeli domů, bylo to zhruba o hodinu déle než o jiných sobotách, nikdo na guerilly FARC ani
nepomyslel, že by mohly chtít zaútočit na pastora Cornelia nebo na
starší sboru. V okamžiku, kdy skupina byla od pastorova domu zhruba asi pět bloků, náhle ze tmy vyskočili dva muži a noční ticho prořízl
tlumený zvuk střelby. Nelly uvedla,
že ten zvuk připomínal špatný úder
při baseballu.
Všichni byli jako omráčení. Nelly
se rozhlédla a ke své hrůze uviděla
svého manžela, jak leží na zemi
v tratolišti krve. V této chvíli panického zoufalství a zmatku začala volat k Bohu, co se to vlastně stalo.
Oba maskovaní muži okamžitě
uprchli. Nelly za nimi začala volat,
že bude prosit Pána, aby jim odpustil. Když pak seděla vedle svého
umírajícího manžela v nemocnici na
jednotce intenzivní péče, pozdvihla
své oči i ruce k nebi a ptala se
Boha: „Prosím Pane, řekni mi, proč
se toto děje právě mně? Velmi, prosím, nenech, aby se stalo to nejhorší.“
Podobně jako Ježíš se i Nelly
modlila a prosila, aby ji tento kalich
minul (Matouš 26, 39). Nakonec její
srdce zaplavil pokoj a ona se poddala Boží vůli: „Pane, ne má, ale
Tvá vůle se staň.“
„Chci Boží vůli; a když jsem se
tehdy modlila, Pán mi pomohl pochopit, že je nezbytné, aby semeno
padlo do země, aby evangelium
mohlo růst,“ říká Nelly. „Vím, že můj
manžel měl ducha mučedníka a že
byl připraven pro evangelium dát
i svůj život.“
– Hlas mučedníků, USA
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BÏlorusko

Mihai cestuje do Rumunska a hled· tam
zapomenutÈ k¯esùanskÈ svÏdky vÌry. VÏtöina
z tÏchto vz·cn˝ch vÏ¯ÌcÌch pobÌr· mÏsÌËnÌ
penzi ve v˝öi necel˝ch 700 KË. To sotva staËÌ
na zaplacenÌ n·jemnÈho. NÏkter˝m dÏtem
tÏchto k¯esùan˘ nebylo d¯Ìve dovoleno studovat, a tak jim jejich souËasn· ekonomick·
situaci neumoûÚuje, aby svÈ rodiËe rozhodujÌcÌm zp˘sobem podporovali.
Jednou veËer byl Mihai pozv·n do jednÈ
takovÈ rodiny: ÑMusÌö k n·m p¯ijÌt na veËe¯i.ì Kdyû Mihai p¯iöel, posadili ho k malÈmu
stolku s kr·sn˝m talÌ¯kem, na kterÈm byla
trocha ovesnÈ kaöe a k tomu hrnek mlÈka.
ÑDostali jsme ovesnou mouku od jednÏch
p¯·tel z Rakouska,ì vysvÏtlovali pyönÏ hostitelÈ.
KaûdoroËnÏ je nuceno nÏkolik rodin opustit sv˘j byt a nastÏhovat se do chatek, kde

CÍRKEV V MISKU
SE NESMÍ SCHÁZET
A N I V K R AV Í N Ě
Úřady v běloruském městě Minsk
opakovaně zamítly žádost šestisetčlenného charismatického sboru,
aby křesané směli používat opuštěný kravín jako místo pro svá shromáždění. Agentura Forum 18 se dověděla, že této církvi jsou nyní podle
běloruského zákona zakázána společná shromáždění. Členové sboru
koupili tento nevyužívaný kravín
v naději, že si jej přestaví, ale úřady
jim nyní vyhrožují demolicí budovy
a vymáháním náhrady za tento úkon.
Přitom úřady odmítly sboru vydat
novou registraci podle nových ztížených podmínek, jak je nyní běloruský zákon požaduje. Úřady dále
zakazují, aby si sbor pronajal jakoukoli budovu pro svá shromáždění.
Kdekoli se sbor schází, posílají úřady opakovaně na věřící policii a dokonce zásahovou jednotku. Pastor
sboru byl rovněž opakovaně pokutován za vedení ilegálních bohoslužeb. Podle úřadů je tato církev
trestána za konkrétní nedostatky.
„Chyba je opravdu na jejich straně,“
prohlásil Alexandr Kalinov z běloruského výboru pro náboženské
a etnické záležitosti.“
– Forum 18, Norsko,
16. prosince 2004
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Bratr Mihai Wurmbrand (vpravo) proËÌt· se sv˝mi rumunsk˝mi spolupracovnÌky Irincou Valerem (prvnÌ zleva) a Franciscem Viskym (uprost¯ed) nov· svÏdectvÌ brat¯Ì a sester, kte¯Ì v rumunsk˝ch ûal·¯Ìch str·vili dlouh·
lÈta vÏzenÌ. Hlas muËednÌk˘ systematicky vyhled·v·
a finanËnÏ podporuje ty, kte¯Ì byli za svou vÌru pron·sledov·ni v dob·ch nejhoröÌho komunistickÈho ˙tlaku
v Rumunsku. Tento projekt umoûÚuje posilovat pouta
s tÏmi, kte¯Ì st·li u zrodu misie pron·sledovan˝m k¯esùan˘m. Tato skupina svÏdk˘ vÌry byla i po odchodu
z vÏzenÌ dlouho opomÌjena, bez jakÈhokoliv kontaktu se
svobodn˝m svÏtem, p¯estoûe se v jejich st¯edu nach·zejÌ
jedny z nejvÏtöÌch k¯esùansk˝ch osobnostÌ Rumunska,
velcÌ k¯esùanötÌ myslitelÈ, b·snÌci a spisovatelÈ. Jsou to
odv·ûnÌ muËednÌci, ˙dy jednoho spoleËnÈho TÏla Kristova ñ CÌrkve, kterou br·ny pekel nep¯emohou.

Uzbekist·n

DALŠÍ STUDENT
VYLOUČEN V RÁMCI
P R O T I K Ř E S ŤA N S K É
K A M PA N Ě
V rámci pokračující kampaně v severozápadním Uzbekistánu namířené
proti křesanům byl vyloučen protestantský věřící, Ilkas Aldungarov, student pediatrické větve Taškentské

18

nenÌ ani zavedena voda, protoûe tito k¯esùanÈ nejsou schopni zaplatit n·jem. VÏtöina ûije
jen o bramborech a kuku¯ici.
Prost¯ednictvÌm dar˘ naöich Ëten·¯˘ posÌl·me nÏkter˝m rodin·m finanËnÌ v˝pomoc.
Zde jsou vyjmenov·ny nÏkterÈ z nich:

lékařské fakulty. Vyloučen byl údajně
kvůli prospěchovým nedostatkům
ale ve skutečnosti je nepochybně
příčinou křesanské vyznání studenta. Děkan Lékařské fakulty Bekbasyn Absametov sice pro Forum 18
kategoricky popřel, že jde o náboženskou perzekuci, nedokázal ale
vysvětlit pronásledování křesanských studentů ze strany svých
akademických kolegů. K vylučování
protestantských studentů rovněž dochází i na jiných vysokých školách
a univerzitách. „Pokaždé jsou studenti vyloučeni kvůli studijním nedostatkům. Moje dcera byla dobrou
studentkou, ale od chvíle, kdy začala kampaň proti křesanským studentům, se její prospěch rapidně
zhoršil,“ uvedla jedna tamní křesanka pro Forum 18. Předpokládá se, že
za vylučováním protestantských studentů stojí uzbecká tajná služba.
– Forum 18, Norsko,
13. prosince 2004

Azamfirei Stefan byl odsouzen k devÌti let˘m
za to, ûe se odmÌtl z¯Ìci vÌry v Krista. P¯i soudnÌm procesu oznaËily komunistickÈ ˙¯ady
jeho vÌru za Ñmystick˝ jed pouûÌvan˝ americk˝mi imperialistyì.
Pintilie Petre byl odsouzen ke t¯em let˘m
vÏzenÌ, kdyû slouûil v rumunskÈ komunistickÈ arm·dÏ. TrpÌ jiû ˙plnou hluchotou a ve
svÈm st·¯Ì je zcela odk·z·n na pomoc svÈ
manûelky. SÌla obou manûel˘ je v BoûÌm slovÏ, v zaslÌbenÌ, ûe kdo vytrv· ve vÌ¯e v Krista
aû do konce, obdrûÌ korunu ûivota (ZjevenÌ
2,10)
Ioan Prodan byl odsouzen k öestiletÈmu vÏzenÌ za svÏdectvÌ o Kristu v dobÏ svÈ sluûby
v arm·dÏ. Byl internov·n na nechvalnÏ proslulou stavbu DunajskÈho kan·lu (kde byla
vÏznÏna i Sabina Wurmbrandov·) a tam byl
svÏdkem, jak mrtvÈ vÏznÏ poh¯bÌvali ˙plnÏ
nahÈ do mÏlk˝ch hrob˘, protoûe ûivÌ vÏzni
nedok·zali v zamrzlÈ p˘dÏ vykopat hluböÌ
j·my. Na ja¯e pak hroby vyhrab·vali hladovÌ psi a mrtvoly poûÌrali. NynÌ je Ioanovi 81 let
a je Bohu vdÏËn˝, ûe mohl vöechny hr˘zy p¯eûÌt a hledÌ s nadÏjÌ do budoucnosti, na den,
kdy vejde do Kr·lovstvÌ, kde nebude bolesti
ani utrpenÌ.

n

¡zerbajdû·n

„ N E P O T Ř E B U J E M E TA D Y
ŽÁDNÉ BAPTISTY!“
Když byla dotazována Najiba Mamedovová, notářka severozápadního
ázerbajdžánského regionu Zakatala,
na důvody, proč již více jak rok odmítá notářsky potvrdit registrační žádost pro tamní baptistickou kongregaci, křičela nevybíravě na zástupce
Forum 18: „Nepotřebujeme tady
žádné baptisty! Nechceme tady mít
druhý Karabach! Jděte si k těm, kteří
vás financují!“ A pak se slovy, že jde
zavolat policii, zabouchla dveře své
kanceláře. Pastor zmíněného sboru
Hamid Šabov pro agenturu Forum
18 uvedl, že s nimi jedná výhradně
tímto způsobem. Sbor zahájil registrační řízení v roce 1994 a je tak kongregací, které je Ázerbajdžánu vůbec nejdéle odpírána registrace.
Gasim Orujov, šéf tamního krajského

Vdova po Szabo Tiberiu, kter˝ byl odsouzen ke dvan·cti let˘m nucen˝ch pracÌ a kdyû
v roce 1975 zem¯el, zanechal po sobÏ manûelku s t¯emi dÏtmi.
Salegeanu Elisabeta je devÏtadevades·tilet· k¯esùanka, kter· byla odsouzena k patn·ctimÏsÌËnÌmu vÏzenÌ kv˘li sv˝m aktivit·m
v podzemnÌ cÌrkvi. NynÌ je po operaci, p¯i
kterÈ ji lÈka¯i vzali t¯i Ëtvrtiny ûaludku,
19

upout·na na l˘ûko. TrpÌ rovnÏû osteoporosou.

úřadu, odmítl baptistům dovolit, aby
si v jedné z vesnic postavili kostel.
„Máme tady islám a svou mešitu,“
uvedl pro Forum 18.
– Forum 18, Norsko,
10. prosince 2004
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Stefanache Dragomir z vesnice Matca byl
odveden do arm·dy v roce 1950. Pro svÈ k¯esùanskÈ svÏdectvÌ byl pron·sledov·n a nakonec
uvÏznÏn. Vojensk˝ soud v mÏstÏ Brasov ho
odsoudil k osmiletÈmu vÏzenÌ. TakÈ on byl
posl·n na nucenÈ pr·ce do Poarta Alba p¯i
DunajskÈm kan·le. Stefanache tvrdÌ, ûe to byl
z¯ejmÏ nejhoröÌ vyhlazovacÌ t·bor, kter˝ byl
kdy komunisty vybudov·n. Popisuje, jak jej
dozorci nechali venku na mraze, aby zmrznul, ale on naöel nÏjakou dÌru, ve kterÈ se mu
poda¯ilo p¯eûÌt. Dokonce jeötÏ dnes, po tolika letech, cÌtÌ na svÈm tÏle stopy muËenÌ, kter˝mi proöel.

Sa˙dsk· Ar·bie

UVĚZNĚNÍ KONVERTITY
Před dvěma lety konvertoval Emad
Alaabadi od islámu ke křesanství.
Zatímco by to nebylo ve zbytku světa ničím dramatickým, v Saúdské
Arábii může taková konverze znamenat smrt. 29. listopadu 2004, když
vezl Alaabadi své děti do školy, byl
zastaven policisty. Podle misijní
organizace International Christian
Concern ho policisté odvezli do jeho
domu, kde zanechali jeho děti a pak
ho vzali do vazby. Podle tamních
zdrojů je ve vazbě v městě Džidda.
4. prosince směl hovořit se svou
matkou. Podle jejích slov byl podle
hlasu velmi zesláblý. Vzhledem ke
zkušenostem ostatních křesanských vězňů v Saúdské Arábii se dá
předpokládat, že je Alaabad násilím
nucen, aby se vrátil zpět k islámu.
Rovněž přicházejí zprávy o dalších
čerstvých zatčeních saúdských křesanů. Podrobnosti však nejsou zatím k dispozici.
Prosíme křesany, aby se modlili
jak za Alaabadiho, tak za všechny
další křesanské vězně v Saúdské
Arábii. Pamatujte ve svých modlitbách i na saúdskou vládu, aby změnila svůj postoj vůči křesanům.
– Hlas mučedníků, Kanada,
22. prosince 2004
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Dumitrascu Gheorge z vesnice Belint byl
v roce 1957 odsouzen ke Ëty¯em let˘m nucen˝ch pracÌ. Ve vÏzenÌ se ocitl znovu v roce

Bratr Francisc Visky drûÌ v rukou knihu ÑVÏzÚovÈ nadÏjeì, ve kterÈ spolu se sv˝m otcem shrom·ûdili svÏdectvÌ dvaat¯iceti muû˘ a ûen, jeû osvÏdËili svou vÌtÏznou
k¯esùanskou vÌru mnohalet˝mi ûal·¯i. KomunistÈ v pades·t˝ch letech uvÏznili celou jeho rodinu. On s·m, v tÈ
dobÏ öestilet˝, na sobÏ okusil zv˘li komunistick˝ch vÏznitel˘. JmÈna mnoh˝ch tÏchto svÏdk˘ vÌry jsou tÈû zmiÚov·na v dÌlech Richarda Wurmbranda. Kniha byla jiû
p¯eloûena do nÏkolika jazyk˘.

Nep·l

ŽIVÉ VODY
Hlas mučedníků obdržel nedávno
svědectví od křesanů z Nepálu.
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1984, tentokr·t na osm mÏsÌc˘, za distribuci
112 BiblÌ a dalöÌch k¯esùansk˝ch knih.

V jedné velmi chudé horské vesnici
žije přes čtyřicet křesanů. Tamním
hinduistům se růst křesanské komunity vůbec nelíbil, zejména proto, že věřící se obrátili zády k tisícům
hinduistických bohů a božstev a následovali jediného Boha. Z tohoto
důvodu hinduisté odřízli křesanům
veřejný zdroj vody.
Hlas mučedníků díky svým dárcům zakoupil pro tyto křesany zásobníky na vodu. Avšak místo k hromadění vody je tito věřící použili na
svědectví svým spoluobčanům. Vystavěli vodovod poblíž obydlí hinduistů a nechali je, aby se na vodovod napojili ještě dříve, než byla voda
rozváděna do křesanských domácností.
Po několika měsících od doby, kdy
byl vodovod instalován, pozvali křesané tyto hinduisty na svatbu. Normálně by se tito hinduisté z vyšších
kast ke křesanům nikdy nesnížili,
ale protože jim předtím ukázali dobrou vůli a lásku, na svatbu šli a dokonce vstoupili do křesanské modlitebny.
– Hlas mučedníků, Kanada,
listopad 2004

Kristova cÌrkev v Rumunsku pokraËuje ve
svÈm svÏdectvÌ i navzdory vöem nejistot·m.
Za komunismu tito k¯esùanÈ trpÏli za t˝û proh¯eöek jako prvnÌ apoötolÈ ñ byli posluönÌ vÌce
Boha neû lidÌ (Skutky 5, 29).
A p¯esto, ûe rumunötÌ k¯esùanÈ jiû nejsou
v souËasnosti pod jhem komunismu, jizvy od
okov˘ nezmizely a na utrpenÌ nelze jen tak
zapomenout.
Jsme Bohu vdÏËnÌ, ûe Hlas muËednÌk˘ nynÌ
m˘ûe pom·hat celkem 102 rodin·m rumunsk˝ch k¯esùan˘. Jsme poctÏni, ûe n·m B˘h
dop¯·l tyto svatÈ vyhledat a pom·hat jim. Je
to souË·st naöÌ k¯esùanskÈ sluûby.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, prosinec 2004

»Ìna
ZAT»ENÕ JEDNOHO Z NEJV›ZNAMNÃJäÕCH
PÿEDSTAVITELŸ DOM¡CÕCH CÕRKVÕ

1. prosince byl v »ÌnÏ zatËen t¯iapades·tilet˝
pastor Zhang Rongliang, jeden z nejprominentnÏjöÌch p¯edstavitel˘ hnutÌ dom·cÌch
cÌrkvÌ. Podle zdroj˘ Hlasu muËednÌk˘ byl
pastor Zhang zatËen ve svÈm domÏ ve vesnici
Xuzhai spadajÌcÌ do provincie J¸-nan. Podle
jistÈho oËitÈho svÏdka u pastorova domu parkovalo auto znaËky Volkswagen, kterÈ evidentnÏ pat¯ilo tajnÈ policii.
Kdyû k zatËenÌ doölo, nebyla pastorova
ûena i jejich dÏti doma; naötÏstÌ se o situaci
dovÏdÏla zavËas a nynÌ se ukr˝vajÌ na bezpeËnÈm mÌstÏ. PolicistÈ byt aû do veËera d˘kladnÏ prohled·vali a vöechny k¯esùanskÈ materi·ly zabavili. PolicistÈ takÈ p·trajÌ po
pastorovÏ manûelce a dÏtech.
Po zatËenÌ pastora Zhanga policie v n·sledujÌcÌm t˝dnu podnikla nÏkolik z·tah˘ na
podzemnÌ k¯esùany. Se zatËen˝m pastorem
zatÌm nebylo nikomu dovoleno hovo¯it. S nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ je drûen ve vazbÏ
v oblasti Zheng Zou v provincii J¸-nan.

n

NÏmecko

NĚMECKÝ PREZIDENT
SE MODLÍ ZA OBĚTI
TSUNAMI
Německý prezident Horst Koehler
(protestantského vyznání) naléhá na
své spoluobčany, aby finančně podpořili sbírky na oběti tsunami a také
se za postižené lidi modlili. „Vím, že
se mnozí modlí, já se modlím také,“
prohlásila hlava německého státu
na konferenci v Berlíně.
Zemětřesení v oceánu mělo za
následek gigantické vlny, které zabily více než 165 000 lidí v Indonésii,
Indii, Srí Lance, Thajsku a Maledivách. Podle berlínské kanceláře
ministerstva zahraničí se v jiho-
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Pastor Zhang je hlavnÌm p¯edstavitelem
mate¯skÈho sboru Fangcheng a hnutÌ Ñ»Ìna
pro Kristaì, coû je v˘bec nejvÏtöÌ sÌù dom·cÌch cÌrkvÌ v »ÌnÏ. Mezin·rodnÌ k¯esùanskÈ
komunitÏ je zn·m rovnÏû jako jeden z Ñpatriarch˘ì ËÌnsk˝ch dom·cÌch cÌrkvÌ, kter˝ byl
spoluautorem Deklarace a vyzn·nÌ ËÌnsk˝ch
dom·cÌch cÌrkvÌ, dokumentu, kter˝ byl na
Z·padÏ publikov·n v roce 1999.
Pastor Zhang jiû od roku 1969, kdy byl
pok¯tÏn, str·vil kv˘li vÌ¯e ve vÏzenÌ dvan·ct
let. Zakusil nejr˘znÏjöÌ muËenÌ vËetnÏ ob·van˝ch elektrick˝ch öok˘.
Jeho zatËenÌ je souË·stÌ rozs·hlÈho z·tahu
na dom·cÌ cÌrkve v »ÌnÏ. TÏmto akcÌm takÈ
p¯edch·zela rozs·hl· dezinformaËnÌ kampaÚ,
kter· zahrnovala i nÏkter· mezin·rodnÌ
pro-ËÌnsk· mÈdia v z·mo¯Ì (nap¯. New York
Times). V otiötÏn˝ch Ël·ncÌch byli ËlenovÈ dom·cÌ cÌrkve v »ÌnÏ lÌËeni jako n·boûenötÌ fanatici, kte¯Ì se v r·mci boje o novÈ Ëleny nezastavÌ ani p¯ed vraûdou.
P¯edpokl·d· se, ûe ËÌnsk· vl·da vytv·¯Ì
sv˝mi nepravdiv˝mi informacemi cÌlenou propagandu, jejÌmû cÌlem je, aby si lidÈ spojovali
dom·cÌ cÌrkve s krimin·lnÌmi skupinami, jak˝mi je nap¯Ìklad n·boûenskÈ hnutÌ zvanÈ
ÑV˝chodnÌ bl˝sk·nÌì.
V z·¯Ì bylo v samotnÈm mÏstÏ Kaifeng zatËeno vÌce jak sto pastor˘. Minim·lnÏ jeden·ct z nich bylo odsouzeno na jeden aû t¯i
roky na tzv. p¯ev˝chovu do pracovnÌho t·bora. Tito pasto¯i byli odsouzeni na z·kladÏ
obûaloby z ÑvedenÌ zhoubnÈ sektyì a ve vÏzenÌ jiû od tÈ doby zakusili tvrdÈ zach·zenÌ vËetnÏ bitÌ. Je mezi nimi i pastor Ping Xinsheng,
kter˝ n·sledkem st·lÈho bitÌ ztratil p¯i vyöet¯ov·nÌ jiû t¯ikr·t vÏdomÌ. Ve vÏzenÌ je od letoönÌho srpna.
ÑToto je jen dalöÌ p¯Ìklad toho, jak ËÌnsk·
vl·da jedn· s k¯esùany,ì prohl·sil Todd Nettleton, ¯editel tiskovÈho centra Hlasu muËednÌk˘. ÑM·me velkÈ obavy o naöeho k¯esùanskÈho bratra pastora Zhang, kter˝
v poslednÌch pÏti letech trpÌ navÌc cukrovkou.ì
Zdroje Hlasu muËednÌk˘ v »ÌnÏ majÌ velkÈ

východní Asii pohřešuje více než
1 000 německých turistů a o mnohých z nich panuje obava, že jsou
mrtví. Zatím bylo identifikováno pouze 60 mrtvých. Zhruba 7 000 turistů
se již vrátilo do Německa, mnozí
z nich jsou zranění.
Křesanští pracovníci stojí na letištích a pomáhají traumatizovaným
lidem. Mnichovský pastor Hans-Joerg Koeppen, který nyní slouží
na letišti v Mnichově agentuře idea
sdělil, že až nyní se vracejí ti nejvážněji zranění lidé.
Tsunami je nyní následováno přílivovou vlnou pomoci a soucitu. Ti,
kteří se za oběti modlí, a ti, kteří
pomáhají vyzývají všechny německé církve, aby sbíraly peníze pro
humanitární organizace. Zatím Němci vybrali pro oběti této katastrofy
asi 65 milionů amerických dolarů.
Vedoucí představitel hlavních protestantských církví v Německu, biskup Wolfgang Huber, shledává uprostřed této tragédie přece jen něco
dobrého. V televizním interview po
večerních bohoslužbách uvedl, že
globalizace ukázala, že nemusí mít
na starosti jen ekonomické záležitosti, ale rovněž i soucítění s druhými.
Hartmund Steeb, generální sekretář Německé evangelické aliance,
vyzývá křesany, aby svou podporu
zaměřili na organizace, které se starají nejen o pomoc materiální, ale
také duchovní.
– idea, Německo, 4. ledna 2005
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IndonÈsie

PASTOR DAMANIK
PROPUŠTĚN
Hlas mučedníků obdržel povzbuzující zprávu, že po více než dvouletém vězení byl 9. listopadu 2004
předčasně propuštěn z vězení v Palu
pastor Rinaldy Damanik. (viz Hlas
mučedníků 4/2003, str. 12.)
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obavy, aby policie s pastorem Zhang nejednala tvrdÏ. Jako vedoucÌ p¯edstavitel velkÈ
sÌtÏ dom·cÌch cÌrkvÌ by mohl b˝t klasifikov·n jako v˘dce zhoubnÈ sekty. Policie rovnÏû hled· dva pastorovy syny a pravdÏpodobnÏ tlaËÌ na jejich zatËenÈho otce, aby jim
o nich a dalöÌch Ëlenech cÌrkve poskytl informace.
ÑK¯esùanÈ v »ÌnÏ svou zemi milujÌ a za svÈ
vl·dnÌ p¯edstavitele se pravidelnÏ modlÌ,ì
prohlaöuje d·le Todd Nettleton. ÑProstÏ jen
chtÏjÌ pr·vo k svobodnÈ sluûbÏ Bohu. ProsÌme k¯esùany ve vöech zemÌch, aby se modlili
za bratra Zhang i vöechny dalöÌ uvÏznÏnÈ ËÌnskÈ k¯esùany.ì
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, prosinec 2004

Navzdory nebezpečí ze strany
militantních skupin je Damanik pevně rozhodnut dál sloužit indonéské
církvi. Nedávno byl dokonce zvolen
do čela své denominace.
Modlete se, prosíme, za bezpečí
bratra Damanika a také za to, aby
mohl pokračovat ve své plodné službě, ukazovat Kristovu lásku, odpuštění, a tak přispívat ve své zemi
k opravdovému smíření. Děkujeme
všem, kteří jste na něho v minulosti
pamatovali.
– Hlas mučedníků, Kanada,
10. listopadu 2004
VÁNOCE VE ZNAMENÍ
ÚTOKŮ NA CÍRKEV
12. prosince 2004 přerušily dvě exploze a střelba tichý večer v indonéském městě Palu. Dvě bomby
explodovaly u kostela sboru Immanuel a později se ozývala střelba
u kostela sboru Anugerah.
Podle indonéských zdrojů Hlasu
mučedníků došlo k výbuchům u sboru Immanuel, právě když začínaly
nedělní bohoslužby. Jedna z náloží
explodovala před vchodovými dveřmi a výbuch zranil jednašedesátiletého člena sboru, který u vchodu
držel sborovou stráž. Jen o několik
sekund později začal střílet neznámý útočník skrze vchodové dveře
do kostela sboru Anugerah, který je
od místa prvního útoku asi jeden
kilometr. Při útoku byli zraněni dva
členové kongregace. Kulka, která
byla byla evidentně určena pastorovi, naštěstí svůj cíl minula.
V této době, kdy si věřící na celém světě připomínají příchod Knížete pokoje, prožívají křesané v některých oblastech zvýšenou úzkost
a neklid. Před čtyřmi lety bylo podobným způsobem napadeno v Indonésii jedenáct sborů. Při těchto
útocích přišlo o život celkem devatenáct křesanů. Indonéský prezident o těchto Vánocích požadoval
zvýšenou ostrahu kostelů. Podle tis-

Egypt
ORG¡NY ODMÕTAJÕ VZN…ST OFICI¡LNÕ
OBVINÃNÕ PROTI KÿESçANSK…MU VÃZNI

K¡HIRA, 19. listopadu (Compass) ñ Egyptsk˝ k¯esùan uvÏznÏn˝ bez obûaloby jiû devaten·ct mÏsÌc˘ zaËal vykazovat p¯Ìznaky duöevnÌ nestability a p¯estal vidÏt na jedno oko
v d˘sledku muËenÌ a nedostateËnÈ lÈka¯skÈ
pÈËe. Informovala o tom minul˝ t˝den jeho
ovdovÏl· matka.
Hany Samir Tawfik byl nejprve 52 dnÌ zadrûov·n v Lazohly, nechvalnÏ proslulÈm
˙st¯edÌ st·tnÌ bezpeËnosti v K·hi¯e. 3. b¯ezna 2003 byl zatËen znovu a od tÈ doby z˘st·v· st·le ve vÏzenÌ.
Osmadvacetilet˝ Tawfik byl zadrûen na mezin·rodnÌm letiöti v K·hi¯e p¯i svÈm n·vratu
ze Sa˙dskÈ Ar·bie 15. Ëervna 2002. Sa˙dskÈ
org·ny deportovaly tohoto koptskÈho k¯esùana zp·tky do Egypta ˙dajnÏ kv˘li podez¯enÌ ze z·mÏru oûenit se s muslimskou dÌvkou
a obr·tit ji ke k¯esùanstvÌ.
Podle matËin˝ch informacÌ Tawfik nÏkolik
mÏsÌc˘ po svÈm p¯Ìletu do Rij·du poû·dal
o azyl velvyslanectvÌ Spojen˝ch st·t˘. Protoûe vöak je egyptsk˝m obËanem a ne obËanem
Sa˙dskÈ Ar·bie, z·stupci velvyslanectvÌ mu
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sdÏlili, ûe jej podle mezin·rodnÌho pr·va musÌ
vydat egyptskÈmu velvyslanectvÌ.
U egyptskÈho soudu vöak nebyla proti Tawfikovi vznesena û·dn· zn·m· obvinÏnÌ. A tak
po tÈmÏ¯ dvou mÏsÌcÌch str·ven˝ch v Lazogly,
kterÈ rodina a zn·mÌ mladÌka popisujÌ jako
ÑobdobÌ nesmÌrnÏ öpatnÈho zach·zenÌì, byl
propuötÏn na svobodu.
O sedm mÏsÌc˘ pozdÏji jej vöak p¯ÌsluönÌci
bezpeËnostnÌ policie zadrûeli znovu a poslali
jej do Torah Prison nedaleko Helwan, poblÌû K·hiry. O nÏkolik mÏsÌc˘ pozdÏji byl
p¯evezen do vÏznice Al-Gharbaliat v pouötnÌ
oblasti poblÌû Alexandrie, kde z˘st·v· dodnes.
Podle informacÌ Tawfikov˝ch rodinn˝ch
p¯ÌsluönÌk˘ a cÌrkevnÌch zdroj˘ jej policistÈ
opÏtovnÏ zatkli potÈ, co odmÌtl vyhovÏt jejich poûadavku, aby sledoval evangelik·lnÌho k¯esùanskÈho pastora, o kterÈm je zn·mo,
ûe slouûÌ muslimsk˝m konvertit˘m ke k¯esùanstvÌ.
ÑHany uvedl, ûe potÈ co jej policistÈ sebrali, uk·zali mu d˘m tohoto pastora a ¯ekli,
ûe jej propustÌ, pouze kdyû bude souhlasit,
ûe bude sledovat tohoto muûe a jeho aktivity,ì uvedla matka v rozhovoru pro agenturu
Compass. ÑKdyû odmÌtl, poslali ho do vÏzenÌ.ì
Pastor, o kterÈm je ¯eË, agentu¯e Compass
potvrdil, ûe se s Tawfikem sezn·mil p¯ed t¯emi lety, kdyû zaËal navötÏvovat koptskÈ evangelik·lnÌ spoleËenstvÌ. ÑPovaûuji jej za svÈho
duchovnÌho syna,ì prohl·sil pastor.
P¯estoûe egyptsk· ˙stava a z·kony proselytismus v˝slovnÏ nezakazujÌ, jedinci podez¯elÌ z napom·h·nÌ muslim˘m p¯i obracenÌ
ke k¯esùanstvÌ b˝vajÌ obtÏûov·ni policiÌ a pravidelnÏ jsou zat˝k·ni buÔ za Ñur·ûenÌ nebesk˝ch n·boûenstvÌì nebo ÑpodnÏcov·nÌ sekt·¯sk˝ch spor˘ì.
Tawfik byl p˘vodnÏ klasifikov·n jako politick˝ vÏzeÚ, v lednu 2004 vöak byl jeho status p¯ehodnocen a nynÌ je uvÏznÏn na z·kladÏ trestnÌho pr·va. Tawfik˘v spis vydan˝
policejnÌ stanicÌ Abbassiya v K·hi¯e 3. srpna
m· po¯adovÈ ËÌslo 13826.

kové agentury CathNews byl v souvislosti s nedostatečnou ochranou
dvou napadených sborů odvolán
policejní prezident.
Prosíme, abyste ve svých modlitbách pamatovali jak na zraněné
křesany, tak na celkovou situaci
křesanů v Indonésii.
– Hlas mučedníků, Kanada,
15. prosince 2004
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»Ìna

MIMOŘÁDNĚ TVRDÉ
TRESTY PRO CÍRKEVNÍ
P Ř E D S TAV I T E L E
Pastora Cai Zhuohua i jeho manželku čekají v případě usvědčení
velmi tvrdé tresty. Dvaatřicetiletý
pastor byl 11. září zatčen na autobusové zastávce neuniformovanými příslušníky veřejné bezpečnosti.
27. září pak byla zatčena jeho manželka Xiao Yunfei, když se policii
podařilo vyslídit její úkryt. Zatčeni
byli rovněž její bratr Xiao Gaowen
a švagrová Hu Jinyun. Podle určitých zdrojů má ústřední vláda
v úmyslu tuto kauzu označit za nejvážnější případ náboženské infiltrace ze zámoří od vzniku Čínské lidové republiky.
Podle agentury China Aid, vydal
Qiang Wei, náměstek generálního
tajemníka pekingské Komise pro
politiku a právo, ručně psaný direktiv Yan Ban, který znamená, že v této
kauze bude postupováno tvrdě a
krutě.
Podle úředních zpráv bylo zabaveno 200 000 Biblí a další křesanská literatura ve skladu, který patřil
pastoru Cai; šlo o literaturu, která
nebyla vytištěna ve státem povolené tiskárně, kde se tiskne limitované množství Biblí. Úřady zabavená
literatura měla domácím církvím
sloužit pro jejich vnitřní použití. Úřady jsou také podle zpráv rozčileny
ze čtvrtletního časopisu domácích
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NÏkolik advok·t˘ jiû p¯edloûilo soudu svÈ
n·mitky ohlednÏ Tawfikova zadrûov·nÌ bez
obûaloby, policistÈ vöak kaûd˝ch 45 dnÌ opakovanÏ vyuûÌvajÌ takzvan˝ Z·kon o nalÈhav˝ch p¯Ìpadech a znovu jej zatknou vûdy
nÏkolik minut potÈ, co soud na¯ÌdÌ jeho propuötÏnÌ.
Z·stupci bezpeËnostnÌch sloûek na dotazy
mÌstnÌch novin·¯˘ a Ëlen˘ diplomatick˝ch
misÌ odpovÌdali, ûe Tawfik z˘st·v· ve vÏzenÌ
a Ëek· na rozhodnutÌ ministerstva vnitra.
Jeho p¯Ìpad se ˙dajnÏ t˝k· Ñn·rodnÌ bezpeËnostiì.
Tawfikova matka uvedla, ûe jÌ p¯ÌsluönÌk
st·tnÌ bezpeËnosti Ahmet Mustafa nevybÌrav˝m zp˘sobem ¯ekl: ÑNa svÈho syna zapomeÚte!ì OdmÌtl jÌ vöak ¯Ìct, proË byl zatËen.
Tvrdil, ûe Tawfik nespad· do jeho pravomoci, ale ûe jeho p¯Ìpad osobnÏ ¯eöÌ egyptsk˝
ministr vnitra, Habib el-Adly.
Tawfikovy ˙dajnÈ ÑzloËinyì nikdy nebyly
zve¯ejnÏny.
Matka se obr·tila p¯Ìmo na ministra vnitra
Habib el-Aldyho s û·dostÌ o propuötÏnÌ svÈho
syna v otev¯enÈm dopise zve¯ejnÏnÈm ve dvou
k·hirsk˝ch tiskovin·ch. DenÌk Watani otiskl
jejÌ dopis s û·dostÌ ministrovi 17. ¯Ìjna a 8. listopadu se dopis objevil takÈ v liber·lnÌm t˝denÌku El-Osboa.
MatËina vytrvalost ve snaze dos·hnout synova propuötÏnÌ si vyslouûila pat¯iËnou odezvu na stranÏ st·tnÌ bezpeËnosti. Loni jÌ jednoho dne ve Ëty¯i hodiny r·no zaklepali na
dve¯e dva policistÈ, donutili ji vst·t a odebrat
se s nimi na policejnÌ stanici, kde spoleËnÏ
Ñdiskutovaliì o p¯Ìpadu jejÌho syna.
ÑTrpÏla jsem kv˘li svÈmu synovi jiû tÈmÏ¯
dva roky, aniû bych mÏla jakoukoli nadÏji,ì
¯Ìk· Tawfikova matka.
JejÌ syn byl jiû nejmÈnÏ dvakr·t p¯iveden
zp·tky na policejnÌ stanici v k·hirskÈ Ëtvrti
Shobra, pravdÏpodobnÏ aby se kr·tce objevil u soudu. P¯estoûe jej matka od p¯esunu
do Al-Gharbaliat nemohla navötÏvovat, uvedla, ûe se s nÌm nÏkolikr·t setkala na policejnÌ
stanici.
V dopisech z vÏznice, kterÈ n·m matka uk·-

církví, na jehož vydávání se podílí
rovněž pastor Cai.
Podle jednoho zdroje zvažují úřady podání spíše takových žalob, jakými jsou daňové úniky či ilegální
podnikání než žaloby týkající se náboženství. Ovšem trestní sazby jsou
v takových případech velmi vysoké
a mohou dokonce znamenat doživotní vězení. Všichni čtyři zatčení
jsou vězněni ve vazební věznici
Qinghe v pekingském okrese Haidian. Nikomu z příbuzných zatím nebylo povoleno je navštívit.
Prosíme vás, abyste se za tyto
křesany přimlouvali. Pamatujte rovněž na čtyřletého pastorova syna
Cai Yaba, o kterého se stará nyní
jeho babička.
– Hlas mučedníků, Kanada,
17. listopadu 2004
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Sa˙dsk· Ar·bie

IND PROPUŠTĚN
NA SVOBODU
A D E P O R T O VÁ N D O I N D I E
Po několik uplynulých týdnů se křesané po celém světě modlili za Inda
Briana O’Connora, který byl zatčen
v Saúdské Arábii na základě falešného obvinění z šíření alkoholu a pornografie a současně i z hlásání křesanství i organizování biblických
studií. 20. října 2004 byl na základě
obvinění z šíření alkoholu odsouzen
k desetiměsíčnímu vězení a ke třem
stům ranám bičem. Obviněný se
proti rozsudku odvolal. Hlas mučedníků byl potěšen zprávou, podle které 1. listopadu O’Connora neočekávaně propustili a bezprostředně
letecky eskortovali ze Saúdské Arábie, a to bez udání jakéhokoli důvodu. Toho dne, pozdě v noci byl převezen na letiště v Rijádu, kde se
mohl rozloučit s přáteli, kteří ho tam
očekávali, a pak byl posazen do
letadla mířícího do Indie.
Pro zpravodaje agentury Com-
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zala, si Tawfik letos na ja¯e stÏûoval na ÑËernou tekutinu v pravÈm okuì. ÑTeÔ uû na pravÈ oko v˘bec nevidÌ,ì dodala matka.
Tawfikova matka takÈ uvedla, ûe jÌ syn vypr·vÏl, jak mu policistÈ vzali Bibli a p¯Ìmo
p¯ed nÌm ji zniËili. ÑPlakal, kdyû vidÏl, jak ji
policistÈ trhajÌ, a potom ho zaËali bÌt. Vypr·vÏl mi, jak mu ¯ekli, ûe je Çzvl·ötnÌë p¯Ìpad,
a proto byli instruov·ni, aby mu zajistili
zvl·ötnÌ mÌru utrpenÌ.ì
Tawfikova matka, kter· p¯ed öesti lety
ovdovÏla, m· jeötÏ jednoho mladöÌho syna.
Od manûelovy smrti je bez zamÏstn·nÌ kv˘li
chronick˝m srdeËnÌm problÈm˘m.
ñ Compass Direct, USA, Barbara
G. Bakerov·, 19. listopadu 2004

pass Direct O’Connor uvedl, že během sedmiměsíčního věznění mohl
přivést ke Kristu sedmadvacet spoluvězňů. „Byl jsem tam jistě z tohoto
důvodu,“ uvedl. „Také při dnešním
letu domů jsem hovořil a modlil se
s další člověkem, který byl otevřený
víře v Krista.“
Jsme za O’Connorovo náhlé propuštění Bohu vděční. Jde o jasný
případ modlitebního vlivu mezinárodní křesanské komunity. Pamatujte ve svých modlitbách nejen na
O’Connora, ale také na ty, kterým
mohl v hrozném rijádském vězení
vydat svědectví o Kristu.
– Hlas mučedníků, Kanada,
3. listopadu 2004
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¡zerbajdû·n

Kanada

DUCHOVNÍ POZADÍ
BANKOVNÍHO DOMU
„ R O YA L B A N K “

SITUACE CÕRKVE

Po staletÌ byla tato zemÏ na jihov˝chodÏ Asie
(mal· Ë·st jeötÏ pat¯Ì do Evropy) ovl·d·na
sv˝mi sousedy. V roce 1922 se stala souË·stÌ
SovÏtskÈho svazu a tak to z˘stalo aû do vyhl·öenÌ vlastnÌ nez·vislosti v roce 1991.
V roce 1993 byla zvolen· vl·da sesazena
a na jejÌ mÌsto byl arm·dou dosazen Hejdar
Aliev, nÏkdejöÌ prvnÌ tajemnÌk ·zerbajdû·nskÈ komunistickÈ strany. Od tÈ doby byl Aliev
nep¯etrûitÏ volen vÏtöinou obyvatelstva,
ovöem dÌky podvod˘m, zastraöov·nÌ, a st·tem ovl·dan˝m mÈdiÌm. V poslednÌch letech
nar˘st· mezi obyvatelstvem politick· nespokojenost.
Populaci k¯esùan˘ tvo¯Ì jiû tak¯ka v˝hradnÏ etniËtÌ ArmÈni a RusovÈ, kte¯Ì jsou vzhledem k velkÈ vÏtöinÏ (89 %) p¯ev·ûnÏ muslimsk˝ch ¡zerbajdû·nc˘ rasovÏ diskriminov·ni,
coû m· sv˘j dopad i na jejich n·boûenskÈ svobody. AËkoli tamnÌ z·kon registraci cÌrkvÌ
nepoûaduje, bylo zaznamen·no nÏkolik p¯Ìpad˘ z·kazu neregistrovan˝ch shrom·ûdÏnÌ
Ëi dokonce zniËenÌ jejich modliteben. Nap¯Ìklad v listopadu 2002 vyhroûovaly ˙¯ady
baptistickÈ cÌrkvi v Baku zniËenÌm jejÌ sbo-

Kanadský Hlas mučedníků přinesl
začátkem listopadu zprávu o kontroverzním programu kanadského
bankovního domu Royal Bank of
Canada, který své zaměstnance vyzval, aby označili svá pracoviště jako
„bezpečnou zónu“ pro homosexuální, lesbické, bisexuální a transgenderní pracovníky. Zatímco byl tento
program dobrovolný, firemní oběžník uváděl, že ty, kteří se programu
odmítají účastnit, je nutno považovat za intolerantní. O několik týdnů
později byl podle informací uvedený
program zrušen. Banka totiž čelila
povážlivé kritice včetně hrozby bojkotu jejích služeb. V telefonickém
rozhovoru pro časopis Western
Catholic Reporter prohlásil David
Moorcroft, viceprezident Royal Bank
of Canada: „Záměr to byl vznešený
a pozitivní, avšak některé jeho aspekty vyvolaly nezamýšlené dopady.“
– Hlas mučedníků, Kanada,
27. listopadu 2004
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rovÈ budovy, pokud se odmÌtne zaregistrovat. P¯i jinÈm incidentu, v dubnu 2002, p¯ik·zal soud v Baku uzav¯enÌ sboru, kdyû vl·dnÌ ˙¯ednÌci pastora obvinili z ÑnÏkolikerÈho
ur·ûenÌ isl·muì. P¯itom tÈto cÌrkvi ˙¯ady
d¯Ìve poskytly povolenÌ k Ëinnosti a pr·vÏ
v dobÏ incidentu probÌhal proces obnovenÌ
licence. V nÏkolika oblastech nap¯ÌË ¡zerbajdû·nem mÌstnÌ ˙¯ady aktivnÌm k¯esùan˘m vyhroûujÌ, pokutujÌ je a obËas se uchylujÌ
i k n·silÌ. Podle zpr·vy agentury Keston
z b¯ezna 2002 je nejhoröÌ situace v druhÈm
nejvÏtöÌm mÏstÏ Gyanja.
Nepohodln˝m k¯esùan˘m je zakazov·na
n·boûensk· propaganda a na distribuci literatury pro ÑnetradiËnÌì n·boûenskÈ skupiny jsou vyd·na p¯Ìsn· omezenÌ. V ¯Ìjnu 2001
prohl·sil ministr vnitra Namiq Abbasov v televiznÌm interview, ûe drtiv· vÏtöina misijnÌch
organizacÌ p˘sobÌcÌch v ¡zerbajdû·nu jsou
p¯ednÌ linie Ñzvl·ötnÌch sluûeb jist˝ch st·t˘ì.
Nepohodln˝m k¯esùan˘m je Ëasto vyhroûov·no vyhoötÏnÌm ze zemÏ, k Ëemuû v nÏkter˝ch p¯Ìpadech skuteËnÏ doch·zÌ.
Veöker· n·boûensk· literatura musÌ projÌt st·tnÌ cenzurou, jak co do obsahu, tak co
do mnoûstvÌ. Souhlas je vöak vyd·n jen v˝jimeËnÏ a tak jsou tisÌce n·boûensk˝ch knih
urËeny ke zniËenÌ. Za ÑtradiËnÌ n·boûenstvÌì
jsou v ¡zerbajdû·nu povaûov·ny pouze isl·m, ruskÈ pravoslavÌ a judaismus. Vl·da ale
prost¯ednictvÌm mÈdiÌ na obyvatele apeluje,
aby se vr·tili k isl·mu, svÈ ÑrodnÈ vÌ¯eì.
Modlete se za k¯esùansk· spoleËenstvÌ
v ¡zerbajdû·nu, kter· ËelÌ ˙¯ednÌmu tlaku
i za odvahu evangelizovat etnickÈ ¡zerbajdû·nce. Modlete se i za tamnÌ vl·du, aby p¯estala s protik¯esùanskou propagandou a vÏ¯ÌcÌ tak mohli ûÌt v tÈto zemi beze strachu
a vÏnovat se svÈ k¯esùanskÈ sluûbÏ.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada

Vietnam

MENNONITŠTÍ
E VA N G E L I S T É D O S TA L I
TVRDÉ TRESTY
12. listopadu bylo odsouzeno šest
mennonitských křesanů za „odpor
vůči úředníkům konajícím službu“.
Nejvyšší tříletý trest dostal pastor
Qung, generální tajemník Mennonitské církve Vietnamu. Zbylí křesané dostali tresty od devíti měsíců
do dvou let. Podstatou žaloby byl
incident, ke kterému došlo 2. března. Mennonitští pracovníci se důrazně ohradili proti chování dvou tajných policistů, kteří hlídkovali
u vchodu do kanceláře sekretariátu
církve a obtěžovali církevní pracovníky. Po odchodu obou agentů byla
kancelář církve během třiceti minut
obsazena desítkami policistů. Panuje obava, že některá svědectví
mohla být vynucena mučením.
– Hlas mučedníků, Kanada,
17. listopadu 2004
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Ir·k

BOMBOVÉ ÚTOKY
Při koordinovaných bombových útocích u dvou bagdádských kostelů
byly podle zpráv usmrceny nejméně tři osoby a čtyřicet dalších bylo
zraněno. 8. listopadu v 18.30 hod
explodovala v jižní části Bagdádu
první nálož ukrytá v přistaveném
automobilu u kostela sv. Jiří. O minutu později vybuchla další nálož
v autě u kostela sv. Matouše. V době
výbuchů se v obou kostelech bohoslužby nekonaly. Útok byl podle všeho namířen proti křesanské komunitě v Iráku, otřesené především sérií
útoků ze srpna, kdy zahynulo několik osob. K pěti dalším útokům došlo
16. října. Ty si naštěstí nevyžádaly
žádné oběti na životech.
– Hlas mučedníků, Kanada,
10. listopadu 2004
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PÿÕLOHA

Chvalte Hospodina vöecky propasti
BIBLICK¡ ⁄VAHA

Text: éalm 148; Galatsk˝m 3,11ñ14; ÿÌman˘m 7,24
R·d bych se v tÈto ˙vaze soust¯edil, myslÌm, na jednu z nejpodstatnÏjöÌch ot·zek k¯esùanstvÌ. V Ëem se naöe k¯esùansk· vÌra vlastnÏ liöÌ od jin˝ch n·boûenstvÌ a v Ëem se liöÌ od form·lnÌho k¯esùanstvÌ? Na co se vlastnÏ m·me v naöem
ûivotÏ vÌry zamÏ¯it? A co m·me mÌt nep¯etrûitÏ na pamÏti? V Ëem ve skuteËnosti
spoËÌv· ona apoötolova ûivotnÌ pouù, kterou epiötola éid˘m charakterizuje jako
pouù Ñs up¯en˝m zrakem na JeûÌöeì? A kde je nejvÏtöÌ nebezpeËÌ naöeho bloudÏnÌ? OdpovÏÔ v jistÈm slova smyslu skr˝v· n·ö dneönÌ text a tak se kr·tce
zamysleme nad jeho poselstvÌm.
Apoötol Pavel v p¯eËtenÈm oddÌlu z epiötoly Galatsk˝m prohlaöuje: ÑZ·kon
neû·d· vÌryì. Moûn· jsme toto prohl·öenÌ dodnes p¯ehlÌûeli, ale m· velikou
d˘leûitost. Naöe lidsk· p¯irozenost m· ve skuteËnosti z·kon nesmÌrnÏ r·da. Je
to nÏco konkrÈtnÌho, re·lnÈho, nÏco hmatatelnÈho a empiricky vyj·d¯itelnÈho. MÌt zboûnost zformulovanou do urËit˝ch vlastnÌch Ëi skupinov˝ch pravidel, Ël·nk˘ a pouËek, s tÌm se setk·v·me na vöech stran·ch n·boûenskÈho
ûivota. Jsou to pravidla, kter· smÏ¯ujÌ k posilov·nÌ a utvrzov·nÌ z·kona, tedy
tendence fundamentalistickÈ, ale takÈ tendence opaËnÈho znamÈnka, tedy omezov·nÌ z·kona a r˘zn˝ch pravidel a tedy ¯ekli bychom tendence liber·lnÌ. V obou
p¯Ìpadech se vöak jedn· o tendence Bohu nep¯·telskÈ, jak se hned pokusÌm
vysvÏtlit.
Na jednÈ stranÏ tedy leûÌ skupiny, kterÈ r·dy BoûÌ p¯ik·z·nÌ vöelijak p¯iost¯ujÌ na bezpoËet nejr˘znÏjöÌch pravidel a na¯ÌzenÌ. Byly to a jsou skupiny,
kterÈ, ¯eËeno s JeûÌöem, kladly na lidi nesnesiteln· b¯emena talmudick˝ch aplikacÌ, jiû tak pro ËlovÏka nenaplnitelnÈho MojûÌöova z·kona a na jejichû dodrûov·nÌ pak tito zÈlÛti stavÏli svou spravedlnost. Jejich vÌra byla na prvnÌm
mÌstÏ vÌrou ve vlastnÌ dodrûov·nÌ tÏchto pravidel a tedy v pravdÏ vÌrou v sebe
sama. Farizeus v chr·mÏ je p¯esvÏdËen, ûe B˘h je s nÌm nav˝sost spokojen.
Jak·koli skulinka, kter· se vûdy znovu musela nutnÏ objevit a tedy pot¯eba
vÌry v BoûÌ milost, byla vûdy d˘slednÏ odstranÏna dalöÌm hmatateln˝m pravidlem, dokud se BoûÌ n·roky na ËlovÏka nerozplynuly. Farizeus a z·konÌk se
neb·l niËeho vÌce neû pr·vÏ vÌry, kter· jej znejiöùovala, z jeho pohledu vedla na
tenk˝ led a stavÏla n·roky, kterÈ mu p¯ipadaly svou tÏlesnou neuchopitelnostÌ
dÏsivÈ, neboù mÌ¯ily zcela opaËn˝m smÏrem, neû se ubÌral. JeûÌö byl pro farizey
a z·konÌky ¯eËeno obraznÏ osobou, kter· jim na n·draûÌ jejich domnÏlÈ koneËnÈ stanice oznamuje, ûe na zaË·tku sedli sice do spr·vnÈho vlaku, ale jedoucÌho opaËn˝m smÏrem. To zaznÌv· v JeûÌöov˝ch slovech: ÑAmen, pravÌm v·m,
ûe celnÌci a nevÏstky p¯edch·zejÌ v·s do kr·lovstvÌ BoûÌho. FarizeovÈ a z·konÌci
(a ËinÌ to aniû to tuöÌ i jejich dneönÌ vöelijacÌ duchovnÌ pokraËovatelÈ) pouûÌvali
z·kon nespr·vn˝m zp˘sobem. Vûdyù podle BoûÌho z·kona nakonec odsoudili
BoûÌho Syna, Boha samÈho. Ani ten v jejich oËÌch z·kon nenaplnil. A tak vlast28

nÌm koncem MojûÌöova z·kona, svÏ¯enÈho lidsk˝m ruk·m, je okamûik, kdy
pozemsk˝ veleknÏz roztrhne svÈ roucho, aby Ñpodle z·konaì odsoudil k smrti
VeleknÏze nebeskÈho. To je ona definitivnÌ teËka za z·konem p¯edpis˘ a ustanovenÌ.
PodobnÈ tendence m˘ûeme samoz¯ejmÏ vystopovat i v k¯esùanskÈ cÌrkvi, aù
jiû v historii nebo v souËasnosti, i kdyû pravdÏpodobnÏ nikoli v takovÈm rozsahu jako tomu bylo v judaismu. Existuje vöak i opaËn˝ smÏr. Form·lnÌ vÌra,
kterou nap¯Ìklad kritizuje Jakubova epiötola jde sice opaËn˝m, ale rovnÏû
bludn˝m smÏrem. VÏtöina lidÌ si totiû r·da vytv·¯Ì jak·si vlastnÌ liber·lnÏjöÌ
pravidla, vlastnÌ z·kon. A tak si nÏkte¯Ì t¯eba stanovÌ, ûe kdyû se v nedÏli
z˙ËastnÌ bohosluûeb a budou jinak spo¯·dan˝mi obËany, bude s nimi B˘h jistÏ
spokojen. JinÌ toto pravidlo jeötÏ z¯edÌ a ¯ÌkajÌ si, ûe kdyû p¯ijdou do kostela
alespoÚ o sv·tcÌch, bude to dozajista staËit. A jeötÏ dalöÌ se spokojÌ alespoÚ
s tÌm, ûe nechajÌ pok¯tÌt dÌtÏ. TakÈ oni p¯ece splnili sv˘j vlastnÌ Ñz·konì a tak
se domnÌvajÌ, ûe B˘h, pro nÏkterÈ ovöem jiû jen B˘h p¯Ìpadn˝, bude s nimi
rovnÏû spokojen. V obou p¯Ìpadech majÌ tyto lidskÈ p¯edstavy nahradit vÌru.
Ano, vÌra je to, co p¯irozen˝ ËlovÏk nesn·öÌ. VÌra ho vyd·v· vöanc, vyd·v· ho
na milost Bohu. ZatÌmco jejich vlastnÌ z·kon je lepöÌ, protoûe vÌru neû·d·.
Kdyû si splnÌ, co si sami uloûili, majÌ pocit uspokojenÌ nad sebou sam˝m, a tedy
ten nejhoröÌ, ten Bohu nejnep¯·telötÏjöÌ stav duöe. FarizeovÈ a z·konÌci byli
p¯ece v˘Ëi JeûÌöi mnohem nep¯·telötÏjöÌ neû Pil·t a ÿÌmanÈ, kte¯Ì by si ho
vlastnÏ v˘bec nevöÌmali. A tak je to u vöech, kte¯Ì jsou sami se sebou spokojeni,
aù jiû stojÌ na pomyslnÈ ose fundamentalismu ñ liberalismu ñ a formalismu na
kterÈmkoli mÌstÏ. VÌra je tedy nÏco jinÈho neû pouh· n·boûensk· horlivost
nebo jen intelektu·lnÌ uznanÌ nÏjak˝ch Ël·nk˘ vÌry. VÌra je pohyb smÏrem
k BoûÌmu cÌli ñ k ûivÈmu vztahu ke Kristu, kter˝ se duöi h¯ÌönÌkovÏ st·v· pokrmem, jedinou nadÏjÌ, jedin˝m ¯eöenÌm jeho lidskÈ existence. To je onen up¯en˝
pohled na JeûÌöe, kter˝ jsem na zaË·tku zmiÚoval. Vöechno ostatnÌ je platnÈ,
jen pokud to vych·zÌ z nezmÏnitelnÈho, proroky p¯edpovÏdÏnÈho, apoötoly
dosvÏdËenÈho a Duchem svat˝m potvrzovanÈho axiomu k¯esùanstvÌ, kter˝
osobnÏ vyj·d¯il apoötol Pavel: ÑKristus JeûÌö p¯iöel na svÏt, aby zachr·nil h¯ÌönÌky. J· k nim pat¯Ìm na prvnÌm mÌstÏì (1. Timoteovi 1,15). Tam, kde toto nenÌ
z hloubi srdce nep¯etrûitÏ vyzn·v·no, kde ËlovÏk toto nevztahuje aktivnÏ na
sebe i na cÌrkev, kde je toto vöelijak odkl·d·no a zasunov·no, tam nenÌ skuteËnÈho k¯esùanstvÌ ani skuteËnÈ vÌry, ale jen pr·zdn˝ fundamentalismus nebo
liberalismus Ëi pr·zdn˝ formalismus.
Ne, nechci zbyteËnÏ proti nÏkomu horlit. Toto pokuöenÌ p¯ece ËÌh· na kaûdÈho vÏ¯ÌcÌho osobnÏ i na kaûdÈ spoleËenstvÌ jednotlivÏ. Vûdyù my osobnÏ
v pr˘bÏhu ûivota st·le znovu a znovu zjiöùujeme svou nejr˘znÏjöÌ dezerci od
BoûÌ pravdy. I my se vöelijak bÏhem svÈho ûivota pohybujeme na tÈ neblahÈ ose
p¯iost¯ov·nÌ anebo zas umenöov·nÌ BoûÌho z·kona v Kristu a pravidel ûivÈ
vÌry. Nakonec st·le platÌ apoötolova v˝zva k bdÏlosti: ÑKdo stojÌ d·vej pozor,
abys nepadlì. N·ö k¯esùansk˝ ûivot je ve skuteËnosti trval˝m z·pasem o udrûenÌ
pravÈ spasitelnÈ vÌry, kter· n·m byla jednou provûdy z milosti BoûÌ darov·na.
Z tohoto hlediska pochopÌme i pozoruhodn˝ v˝rok apoötola Pavla, kter˝
jsme p¯eËetli z epiötoly ÿÌman˘m: Apoötol tam pravÌ: ÑBÌdn˝ j· ËlovÏk! Kdo
mne vysvobodÌ z toho tÏla smrti.ì Je to opravdu zvl·ötnÌ v˝rok, kdyû si uvÏdo29

mÌme, kdo jej vyslovil a p¯edevöÌm v jakÈ etapÏ svÈho ûivota jej vyslovil. Tento
v˝rok vych·zÌ z ˙st apoötola Pavla, tedy hlavnÌho formul·tora novoz·konnÌ
teologie cÌrkve. Pavel pÌöe, jak vÌme, tato slova v r·mci epiötoly ÿÌman˘m kolem roku 60, tj. zhruba 25 let po svÈm obr·cenÌ u Damaöku. V tÈ dobÏ m· jiû za
sebou mnoûstvÌ duchovnÌho t¯ÌbenÌ, vytrûenÌ do t¯etÌho nebe a dalöÌ zcela mimo¯·dn· zjevenÌ, takÈ mnoûstvÌ pron·sledov·nÌ na sv˝ch misijnÌch cest·ch, je
povaûov·n za v˝jimeËnou duchovnÌ autoritu, ke kterÈ se kaûdodennÏ valilo,
jak s·m pÌöe, mnoûstvÌ lidÌ, aby u nÏho hledalo duchovnÌ radu, pomoc a ˙tÏchu.
A teÔ tato jak·si ûivoucÌ legenda prohlaöuje: ÑBÌdn˝ j· ËlovÏk, kdo mÏ vysvobodÌ z toho tÏla smrti?ì
Ano, vöimnÏme si a zd˘raznÏme, ûe apoötol Pavel ne¯Ìk·: ÑJak bÌdn˝ jsem
byl ËlovÏk p¯ed sv˝m vykoupenÌm, kdyû jsem jeötÏ neznal Krista, p¯ed sv˝m
obr·cenÌm u Damaökuì, ale hovo¯Ì o sobÏ, v Ëase p¯ÌtomnÈm, ach, j· bÌdn˝,
neöùastn˝ ËlovÏk, neöùastn˝ pr·vÏ dnes. Kdo mÏ z toho vykoupÌ? (Jen pro ˙plnost, nejedn· se o pouh˝ vypravÏËsk˝ Ëas p¯Ìtomn˝, protoûe celou prvnÌ polovinu kapitoly o sobÏ hovo¯Ì apoötol Pavel v Ëase minulÈm, kdyû zaËÌn· svou
duchovnÌ retrospektivu slovy: J· jsem ûil kdysi bez z·konaÖ!) A tak tedy
Apoötol Pavel se i po 25 letech zcela mimo¯·dnÈ sluûby svÈmu P·nu povaûuje
za bÌdnÈho ËlovÏka. Ale pak Pavel pokraËuje a s·m nach·zÌ odpovÏÔ: ÑDÏkuji
Bohu, skrze JeûÌöe Krista, P·na naöeho.ì Pavlov˝m ¯eöenÌm je vÌra v Krista,
kterou mu je z milosti BoûÌ d·no vûdy znovu uniknout bÌdÏ svÈho lidskÈho tÏla.
ZmÌnili jsme jakousi pomyslnou n·boûenskou osu fundamentalismu ñ liberalismu ñ a formalismu, ke kterÈ st·le tÌhne n·ö p¯irozen˝ ËlovÏk, kter˝ vÌ¯e
nerozumÌ. Ale aù jsme na jakÈmkoli mÌstÏ tÈto osy, m˘ûeme vûdy z nÌ vystoupit
prost˝m zvol·nÌm: BÌdn˝ j· ËlovÏk, kdo mÏ vykoupÌ z tohoto tÏla smrti. A pak,
je-li naöe zvol·nÌ opravdovÈ, uslyöÌme ve svÈm srdci takÈ ono Pavlovo pokraËov·nÌ ñ dÌky Bohu, skrze JeûÌöe Krista. Pak se v tom okamûiku ocitneme v r·ji
srdce, kterÈho se svou milostÌ a ˙tÏchou dotkl B˘h. To je naplnÏnÌm i JeûÌöovy
zvÏsti: »iÚ pok·nÌ a vÏ¯ evangeliu.
Toto pozn·nÌ lidskÈ bÌdy nenÌ samoz¯ejmÏ zvl·ötnostÌ apoötola Pavla. Setk·v·me se s nÌm u vöech skuteËn˝ch svÏdk˘ BoûÌch. JednÌm z nich je i sv. Augustin, uËitel cÌrkve a jeden z tzv. cÌrkevnÌch otc˘. Ve svÈm proslulÈm spisu Vyzn·nÌ, kter˝ napsal jako bilanci vlastnÌho ûivota, oznaËuje svou lidskou existenci
(a to rovnÏû po svÈm obr·cenÌ) termÌnem Ñpropastì, ze kterÈ je mu dovoleno
obËas skrze pÌseÚ chv·ly a velebenÌ Hospodina povznÈst se nad sebe sama, aby
se pak z·hy stal opÏt propastÌ. (Aurelius Augustinus: Vyzn·nÌ, Kniha t¯in·ct·,
Hlava XIV.). Zamysleme se nynÌ nad tÌmto trefn˝m podobenstvÌm tÈto velkÈ
autority st¯edovÏkÈ cÌrkve. Kdyû ¯ekneme slovo Ñpropastì v biblickÈm slova
smyslu, vybavÌ se n·m vöem pravdÏpodobnÏ jako prvnÌ propast ñ aábussoß ñ
z knihy ZjevenÌ, mÌsto trestu, z·huby a zatracenÌ, kde satan bude na konci
Ëas˘ ûal·¯ov·n po tisÌc let. Jen na okraj, ¯eckÈ slovo abyssos zdom·cnÏlo kromÏ latiny i v dalöÌch jazycÌch, nap¯. v angliËtinÏ, ve kterÈ kromÏ zmÌnÏnÈho
prvotnÌho v˝znamu, je synonymem bezednÈho zoufalstvÌ. Je to tedy slovo, kterÈ m· v lidskÈ mysli p¯edevöÌm negativnÌ n·boj, nÏco hroznÈho a deprimujÌcÌho.
Ale m· vûdy slovo propast jen veskrze negativnÌ charakter? K tomu se vr·tÌme
za chvÌli. Ano, Augustin˘v obraz lidskÈ pozemskÈ existence jako jakÈsi propasti je opravdu velice v˝stiûn˝. Jsme podle tÈto p¯edstavy na zemi kaûd˝ uza30

v¯en do propasti svÈho bytÌ, svÈ lidskÈ existence. SedÌme kdesi na dnÏ, tam,
kam sluneËnÌ svit jiû tak¯ka nedos·hne, v mÌstÏ ponurÈm, jsme jako m·tohy,
kterÈ ö·trajÌ kolem sebe a zjiöùujÌ, ûe jsou ˙plnÏ samy. A nad n·mi ohromn·
strû, a vidÏt jen malÈ okÈnko nebe. A zem je pokryt· miliardou takov˝ch propastÌ, od sebe vz·jemnÏ oddÏlen˝ch. Nikdo druhÈmu vlastnÏ nem˘ûe z tÈto
propasti pomoci, protoûe kaûd˝ sedÌ bezmocnÏ ve svÈ vlastnÌ j·mÏ. A tak tomu
v ûivotÏ skuteËnÏ b˝v·. Apoötol Pavel prohlaöuje, Ñneboù kdo zn·, co je
v ËlovÏku, neû jeho duch? (1Kor 2,10). A v knize P¯ÌslovÌ pak Ëteme: ÑJen
srdce ËlovÏka zn· vlastnÌ ho¯kost, podobnÏ jeho radost druh˝ necÌtÌì (P¯ÌslovÌ
10,14; NBK). Ano, vöichni si sami za sebe sedÌme v propasti svÈ vlastnÌ pozemskÈ existence a ve skuteËnosti si vz·jemnÏ pomoci m˘ûeme jen m·lo, snad jeötÏ
nejvÌce v oblasti materi·lnÌ, avöak skuteËn·, prav· ˙tÏcha a pomoc p¯ich·zÌ
rozhodnÏ odjinud. Kdyû p¯ijde opravdov· krize, n·ö duch se st·v· v˘Ëi pomoci druh˝ch neteËn˝m, protoûe ta z˘st·v· jen na povrchu a nem˘ûe dos·hnout k hlubin·m naöÌ ho¯kosti a zoufalstvÌ. Takto je na tom kaûd˝ ËlovÏk pod
sluncem. Snad m· nÏkdo onu propast p¯ece jen nepatrnÏ svÏtlejöÌ, zd·nlivÏ
mÈnÏ hluböÌ; dneönÌ civilizovan˝ ËlovÏk v nÌ m· k dispozici t¯eba televizi, nejr˘znÏjöÌ druhy kultury, svÈ konÌËky, vöelijakou z·bavu, atd., ale nic z toho
nem˘ûe zmÏnit podstatu naöÌ existence, kter· se ve sv˘j Ëas p¯ihl·sÌ neodbytnÏ
o slovo, aù chceme nebo nechceme.
Poloûili jsme svrchu ot·zku, zda tento na prvnÌ pohled ponur˝ Augustin˘v
obraz nem˘ûe mÌt i jistou pozitivnÌ str·nku. M˘ûe mÌt to hroznÈ a ponurÈ slovo
propast, takÈ nÏjak˝ pozitivnÌ n·boj? V p¯eËtenÈm éalmu 148 jsme slyöeli n·sledujÌcÌ podivuhodn˝ apel, kter˝ ûalmistovi vnukl Duch BoûÌ: ÑChvalte HospodinaÖ vöecky propasti (verö 7. Kral.). I kdyû se modernÏjöÌ p¯eklady vyh˝bajÌ pouûÌt na tomto mÌstÏ p¯Ìmo slovo propast, starovÏk˝ ¯eck˝ p¯eklad
Septuaginta pouûÌv· zde skuteËnÏ zmÌnÏnÈ slovo abyssos. Kdyby propast byla
nÏËÌm veskrze negativnÌm a jen ryze satansk˝m, proË by byla vyz˝v·na k ˙Ëasti
na slavnÈm chvalozpÏvu stvo¯enÌ? A myslÌm, ûe zde nejde jen o nÏjakÈ geologickÈ ˙tvary, ale ûe slova naöeho éalmu majÌ nepochybnÏ i duchovnÌ rozmÏr.
A tu p¯ich·zÌme k druhÈmu pohledu na slovo propast. Propast oznaËuje
hlubinu. A kdyû stojÌme v propasti svÈho lidstvÌ, a kolem n·s je tma, setk·vajÌ
se naöe hlubiny s hlubinami BoûÌmi (1Kor 2,10b) o kter˝ch naöe spokojen·
povrchnÌ existence nic nevÌ. Tehdy zaËÌn·me volat k Bohu, z hlubokosti svÈho
srdce ñ de profundis, tak, jak volal ûalmista v ˙vodu onoho zn·mÈho 130. éalmu. A my se tak st·v·me jak˝misi propastmi, kterÈ chv·lÌ Hospodina. Kdo to
proûil, vÌ, ûe tÏûko je na svÏtÏ nÏco mocnÏjöÌho a sladöÌho. Ale tu sÌlu a moc
tomu dod·v· pr·vÏ ta hlubina, pr·vÏ ta propast. Moûn· budeme vöichni zn·t
ze svÈ osobnÌ zkuöenosti, ûe kdyû leûelo p¯ed n·mi nÏco temnÈho a deprimujÌcÌho,
nÏco, Ëeho jsme se opravdu b·li, tehdy jsme z hlubokosti chv·lili a vz˝vali
P·na s Ëasto nevÌdanou, p¯ekvapivou a neËekanou silou a opravdovostÌ. A kdyû
uû to pozdÏji bylo za n·mi a zase jsme se cÌtili dob¯e a zmizely hlubiny naöich
nesn·zÌ, zmizely i hlubiny BoûÌ. I kdyû jistÏ ËlovÏk dÏkuje Bohu za pomoc,
nikdy jiû to nenÌ v tÈ vroucnosti, jako kdyû byl chycen v propasti ˙zkostÌ. Toto
je nÏco zcela z·konitÈho, s ËÌm nenadÏl· nic ani sebezboûnÏjöÌ ËlovÏk.
To, o Ëem pÌöi, nakonec potvrzuje i dnes jiû mnohokr·t citovan˝ apoötol
Pavel. Ten v II. epiötole Korintsk˝m 12,10, prohlaöuje: ÑProto m·m z·libu
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v slabostech, v p¯Ìko¯Ìch, v nouzi, v pron·sledov·nÌ, v tÌsnÌch pro Krista. Neboù, kdyû jsem slab˝, tehdy jsem siln˝.ì Jako by Pavel chtÏl v souladu s tÌm, co
jsme ¯ekli, ¯Ìci: M·m nejradÏji, kdyû mÏ okolnosti i druzÌ lidÈ st·le sr·ûejÌ aû
na dno propasti mÈ lidskÈ existence, protoûe tam se vûdy nejspolehlivÏji setk·v·m s p¯ÌtomnostÌ BoûÌ, a s mocÌ vzk¯ÌöenÈho Krista. A pr·vÏ v tom spoËÌvala
prav· duchovnÌ velikost apoötola Pavla. Naöel zalÌbenÌ v tom, Ëeho se my vÏdomÏ i podvÏdomÏ trvale bojÌme. MÏl zalÌbenÌ v tom, co evokovalo a vyp˘sobovalo
v jeho srdci vÌru v Krista, co mu st·le ukazovalo na jejÌ nezbytnost a na jejÌ
svrchovanÈ ¯eöenÌ z·kladnÌch konflikt˘ naöÌ lidskÈ existence, jejÌch hlubin
a temnot.
A kdyû se, brat¯i a setry, setk·me v tom NovÈm roce s nÏËÌm, co se n·m
nelÌbÌ, co n·s sr·ûÌ a deprimuje, aù je to cokoli, vzpomeÚme si, ûe tam kam jsme
sr·ûeni na n·s Ëek· vzk¯Ìöen˝ Kristus, hlubiny BoûÌ p¯Ìtomnosti a tedy hlubiny
bezpeËÌ ûivÈ a pravÈ vÌry.
(-sf-)
Můžete nám psát na naši e-mailovou adresu:
ppc-sf@cmail.cz
Další informace v angličtině lze najít na internetových adresách:
www.persecution.com
www.persecution.org
Starší čísla v elektronické podobě naleznete na internetové adrese:
mucednici.prayer.cz

několikrát týdně aktualizované zprávy o pronásledování křesanů ve světě

Compass Direct CZ
www.prayer.cz  info@prayer.cz
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ZtotoûnÏnÌ s†Kristem
David zpÌval: ÑNeboù nenech·ö duöi mou v†pekle, aniû dopustÌö, ctiteli svÈmu
vidÏti poruöenÌ. Zn·mou uËinÌö mi cestu ûivotaì (éalm 16,10ñ11). Ve SkutcÌch
2,27ñ31 vysvÏtluje Petr, ûe proroci tÏmito slovy hovo¯ili o†Kristu, to jest
o†nÏkom jinÈm neû sami o†sobÏ, o†nÏkom, kdo se mÏl objevit na zemi aû nÏkolik stoletÌ po nich. ProË potom David hovo¯Ì v†prvnÌ osobÏ, a†nikoli ve t¯etÌ
a†hovo¯Ì o†Mesi·öi, jakoby jÌm byl on s·m?
Je tomu z†toho d˘vodu, ûe vÏ¯ÌcÌ a†Mesi·ö nejsou dvÏ osoby, ale pouze jedna. Jsme jeho tÏlo. Jsme ÑoudovÈ tÏla jeho, z†masa jeho, a†z†kostÌ jehoì (Efezsk˝m 5, 30). Jednota mezi n·mi a†Kristem by nemohla b˝t vyj·d¯ena realistiËtÏji.
Tomu lze rozumÏt n·zornÏ, ûe jsme jeho tÏlo, ale jak nÏkdo m˘ûe symbolicky vysvÏtlit, ûe jsme takÈ jeho Ñkostiì? »asto se pouûÌv· v˝roku, ûe cÌrkev je
mystick˝m tÏlem Kristov˝m, ale nenÌ to p¯esnÏ biblickÈ. Slova Ñsymbolick˝ì
nebo Ñmystick˝ì se v†PÌsmu nevyskytujÌ.
Jsme nazv·ni jeho tÏlem, teËka. Moje tÏlo jsem j· s·m. NechodÌ moje nohy,
chodÌm j·. Ned˝chajÌ moje plÌce, d˝ch·m j·. Nejsou to Kristovy ˙dy, kterÈ
trpÌ anebo se radujÌ, ale je to vûdy Kristus s·m. Toto ztotoûnÏnÌ je dokonalÈ.
David hovo¯Ì o†Spasiteli pouûitÌm prvnÌ osoby ˙plnÏ p¯esnÏ, jako Spasitel
pouûÌv· prvnÌ osoby, kdyû hovo¯Ì o†mnÏ, h¯ÌönÌku, za kterÈho on umÌr·. RovnÏû 69. ûalm je mesi·nsk˝. Je to s·m Kristus, kdo hovo¯Ì prost¯ednictvÌm Davidov˝ch slov. ÑV ûÌzni mÈ, nap·jeli mÏ octemì (verö 21.) a†Ñhorlivost domu
tvÈho snÏdla mÏì (verö 9.).
V tÈmû ûalmu rovnÏû Ëteme slova ÑBoûe, ty zn·ö s·m poöetilost mou, a†provinÏnÌ m· nejsou skryta p¯ed tebouì (verö 6.). Kristus ne¯Ìk·, ûe bude trpÏt
hanbu za nÏËÌ bl·znovstvÌ a†öpatnost, ale za svou vlastnÌ. On se s†h¯ÌönÌky
ztotoûÚuje. Luther pÌöe ve svÈm koment·¯i k†epiötole Galatsk˝m: ÑK¯esùan je
Kristus.ì Ale stejn˝m zp˘sobem m˘ûeme ¯Ìci: ÑKristus je k¯esùan.ì
Pokud se s†nÌm ale ztotoûnÌme, musÌme p¯ijÌmat i†jeho ˙dÏl. ÑV den zl˝
schov· mne v†skr˝öi stanu svÈho (éalm 27, 5). Pravidlo, kterÈ stanovili st¯edovÏcÌ ûidovötÌ vykladaËi zvanÌ masoreti p¯i psanÌ Ñsì v†hebrejskÈm slovÏ pro
stan, sukkah, poûadovalo, aby bylo toto pÌsmenko poloviËnÌ velikosti neû ostatnÌ, a†tak naznaËovalo, ûe kdo si p¯eje b˝t Hospodinem chr·nÏn, musÌ se omezit jen na malÈ mÌsto, stejnÏ jako On s·m nalezl zalÌbenÌ jen v†malÈ st·dci. (Byl
jsem v†malÈ cele, kde ölo udÏlat jen dva kroky tam a†zp·tky.)
Avöak pÌsmeno v†hebrejskÈm slovÏ pro den, iom, v†obratu Ñden zl˝ì, se
takÈ m· ps·t z¯etelnÏ malÈ, neboù pro vÏ¯ÌcÌ jsou dny zlÈ nesmÌrnÏ malÈ ve
srovn·nÌ s†vÏËnou sl·vou. Jsme s†nÌm ztotoûnÏni nejen na k¯Ìûi, ale takÈ v†jeho
vÌtÏzstvÌ.
ñ Z†knihy Richarda Wurmbranda 100 Prison Meditations.

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

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

Myanmar (Barma)
ARMÁDA ROZEHNALA PŘI ÚTOCÍCH
NA VESNICE KMENE KAREN TŘI
TISÍCE VESNIČANŮ
Dva prapory barmské armády napadly deset vesnic
a rozptýlily asi 3 000 lidí. K této události došlo 30. listopadu ve státě Karen (kraj Toungoo) na severu Barmy.
V každé z těchto vesnic ležících v údolí podél řeky
Yaw Law mezi městy Rangoon a Mandalay žilo zhruba 300–500 obyvatel. Tito lidé museli ze svých domovů uprchnout a nyní se skrývají v džungli, kde po
všech stránkách živoří. Existují odhady, že na území
Barmy takto žije kolem jednoho milionu běženců.
Mezi prapory barmské armády a Národní osvobozeneckou armádou kmene Karen (KNLA) došlo
v rozmezí tří dnů (28.– 30. 11) ke třem střetům. Podle
zpráv neutrpěla KNLA žádné oběti, zatímco barmská
armáda ohlásila několik zraněných vojáků.
Zatímco útoky barmské armády vůči etnickým skupinám pokračují, propustil údajně režim asi 9 000
vězňů. Byl mezi nimi i Min Ko Naing, jeden z nejdéle
vězněných barmských disidentů. Hlavní představitelka Národní ligy pro demokracii Aung San Buu Kyi
nedávno uvedla, že jí úřady prodloužily o další rok
domácí vězení.
Většina opozičních skupin uvádí, že vězni byli propuštěni kvůli blížícímu se summitu paktu ASEAN v Laosu, aby díky tomuto gestu měla barmská vláda lepší
pozici pro vyjednávání.
Výkonný ředitel Christian Solidarity Worldwide
(CSW) Mervyn Thomas v této souvislosti uvedl: „Naše
myšlenky a modlitby jsou s těmi, kteří byli nedávno
vyhnáni ze svých domovů, jako přímý důsledek útoků
barmské armády. Tito lidé se tak připojili ke stovkám
tisíců běženců skrývajících se uvnitř Barmy. Zatímco
CSW vítá zprávy o propuštění mnoha nespravedlivě
držených vězňů, zůstává jich i nadále mnohem více
ve vězení v úděsných podmínkách. Budeme pokračovat ve svých kampaních za prosazení náboženské
svobody a demokracie v Barmě.“
– Christian Solidarity Worldwide,
Velká Británie, 3. prosince 2004

