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Kdyû poËet k¯esùan˘ v Persii zaËal r˘st a zaËala se
formovat cÌrkev i se sv˝mi p¯edstaven˝mi, m·govÈ,
kte¯Ì se povaûovali za str·ûce perskÈho n·boûenstvÌ,
zaËali b˝t velmi nervÛznÌ. P¯edstoupili p¯ed tehdejöÌho perskÈho kr·le Sapora a vznesli obvinÏnÌ proti
Simeonovi, kter˝ byl tehdy arcibiskupem dvou kr·lovsk˝ch mÏst Persie.
Kr·l Sapor tÏmto obvinÏnÌm uvÏ¯il a na k¯esùany
nejprve uvalil velkÈ danÏ, aËkoli vÏdÏl, ûe vÏtöina
z nich si zvolila dobrovolnou chudobu. PozdÏji p¯ik·zal k¯esùanskÈ knÏze a ty, kdo ¯Ìdili bohosluûby,
pobÌt meËem. Kostely byly zniËeny, majetek propadl
kr·lovskÈ pokladnici a Simeon byl uvrûen do ûal·¯e
jako zr·dce kr·lovstvÌ a perskÈho n·boûenstvÌ.
ÿetÏzy spoutan˝ Simeon pak byl p¯edveden p¯ed
kr·le. Kdyû kr·l vydal rozkaz, aby ho dali na muËidla, neprojevil Simeon ani strach ani neprosil kr·le
o milost. Rozho¯Ëen˝ kr·l se takÈ Simeona zeptal, proË
se p¯ed nÌm nepoklonil, jak to Ëinil d¯Ìve. Simeon odpovÏdÏl: ÑD¯Ìve mÏ takÈ nevedli v ¯etÏzech, abych
mÏl p¯ed tebou zap¯Ìt pravdu BoûÌ, a proto jsem se
tehdy nezdr·hal vzd·t obvyklou poctu kr·lovskÈ hodnosti, ale nynÌ bych to neuËinil v p¯esvÏdËenÌ; neboù
j· zde stojÌm, abych h·jil zboûnostÖì
Kdyû Simeon dokonËil svou ¯eË, kr·l poû·dal Simeona o n·leûitou poctu a p¯ik·zal mu, aby uctÌval
slunce. Pokud by se Simeon vzep¯el, pohrozil Sapor,
ûe vzt·hne ruku na vöechny k¯esùany. Ale Simeon ve
svÈm p¯esvÏdËenÌ setrval a odmÌtl uctÌvat jak kr·le,
tak slunce. Proto kr·l rozhodl, aby ho opÏt v ¯etÏzech
odvedli.
N·sledujÌcÌ den se Simeon dovÏdÏl, ûe kr·l nechal
stÌt dokonce svÈho nÏkdejöÌho pÏstouna, neboù i on
pokračování na str. 1
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Pamatujte na vÏznÏ,
jako byste byli
uvÏznÏni s nimi;
pamatujte na ty,
kdo trpÌ, vûdyù i v·s
m˘ûe potkat utrpenÌ.
éIDŸM 13,3
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Richard Wurmbrand
napsalÖ

pokračování z 1. str. obálky

odmÌtl uctÌvat slunce a obr·til se
k pravÈmu Bohu. Kr·l nakonec vydal rozkaz stÌt samotnÈho Simeona
a spolu s nÌm i stovky dalöÌch vÏznÏn˝ch k¯esùan˘.
Simeon byl s·m oËit˝m svÏdkem
popravy mnoha sv˝ch spoluvÏ¯ÌcÌch,
kte¯Ì spravovali cÌrkev. Kdyû vedli
odsouzenÈ na popraviötÏ, p¯istoupil
k nim vrchnÌ m·g a û·dal je, aby
uöet¯ili svÈ ûivoty a byli povolnÌ k n·boûenstvÌ kr·le a vzdali poctu slunci. Ale protoûe nikdo tÈto û·dosti
nevyhovÏl, zaËalo se s popravami.
Simeon st·l p¯i tÏch, kterÈ zabÌjeli
a posiloval je. Volal na nÏ, ûe zem¯Ìt
pro Boha je nejvÏtöÌm ötÏstÌm. Vöichni k¯esùanÈ öli ochotnÏ zem¯Ìt. Nakonec doöla ¯ada takÈ na Simeona,
aby se koneËnÏ setkal se sv˝m jedin˝m Kr·lem ñ Kristem.
StarovÏk· Persie se nach·zela
tam, kde v naöich dnech leûÌ Ir·n.
Tam jsou i dnes odv·ûnÌ k¯esùanÈ
pro vÌru v Krista zat˝k· ni a vÏznÏni.
ñ Z knihy Ecclesiastical History

BŸH JE SOUéEN (Izaj·ö 53,4)

ÑPavel, z BoûÌ v˘le
apoötol JeûÌöe
Kristaì
(EFEZSK›M 1,1)

Naöi milovanÌ!
Kdyû byl Pavel povol·n za apoötola, ¯ekl:
ÑP˘jdu k pohan˘mì (Skutky 18,6), aniû
tuöil, ûe existujÌ tisÌce n·rod˘ a kmen˘. Jak
mohl naplnit takov˝ ˙kol s onou malou skupinkou vÏ¯ÌcÌch, kte¯Ì mu pom·hali?
My, kte¯Ì se podÌlÌme na pr·ci misie Hlas
muËednÌk˘, jsme p¯esvÏdËeni, ûe n·s B˘h
povolal evangelizovat komunistick˝ svÏt, pom·hat pron·sledovan˝m a zÌsk·vat s l·skou
pro Krista i pron·sledovatele.
Kdyû jsme s touto pracÌ zapoËali, nevÏdÏli
jsme, jak velk˝ tento svÏt je. Odeöel jsem
z Rumunska, zemÏ izolovanÈ komunismem od
zbytku svÏta. NavÌc jsem jeötÏ str·vil Ëtrn·ct
let ve vÏzenÌ.
SpoleËnÏ s bratry ve vÌ¯e, kte¯Ì se ke mnÏ
a k mÈ p¯edstavÏ o tÈto misii p¯ipojili srdcem
i duöÌ, jsme si zpoË·tku neuvÏdomovali, v kolika zemÌch bychom vlastnÏ mÏli pracovat:
SovÏtsk˝ svaz, »Ìna, Vietnam, Laos, Kambodûa, zemÏ v˝chodnÌ Evropy, Kuba, Etiopie,
Mozambik, Angola a dalöÌ africkÈ zemÏ, kterÈ byly zasaûeny komunismem.
NynÌ, kdyû nÏkterÈ z tÏchto zemÌ jiû nabyly svobody, jsme se zprvu domnÌvali, ûe bychom se v nich mÏli p¯estat angaûovat, ale
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Etiopie

VYPOVĚZENÍ
E VA N G E L I K Á L Ů
Nedávno navštívil americkou kancelář Hlasu mučedníků jeden náš
kontaktní pracovník z řad etiopských
křesanů. Přinesl z této země zprávy o hrubém pronásledování evangelikálních křesanů. Tito křesané
jsou zde vystavení perzekuci na
dvou frontách. Je to na jedné straně
islám, který vyznává 35% tamní populace a toto procento se stále zvětšuje. Na druhé straně je to však
i pravoslavná církev, jejíž příslušníci
ve svém náboženském praktikování vesměs všelijak kombinují křesanství, judaismus, spiritismus
a kmenová náboženství.
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teÔ vidÌm, ûe naöe povol·nÌ je öiröÌ, neû jsem
se zprvu domnÌval.
Vyvstala ot·zka: ÑProË pom·hat pouze
k¯esùan˘m ûijÌcÌm pod jhem komunismu a ne
prostÏ jen pron·sledovan˝m k¯esùan˘m bez
ohledu na to, kdo jsou jejich perzekuto¯i?ì

Náš kontaktní pracovník nám sdělil, že pokud by se někdo z pravoslavné církve rozhodl připojit k některému z evangelikálních sborů,
předvolali by si ho starší a naléhali
by na něho, aby se „vrátil k víře“
a nechal se zase překřtít jako vyznavač pravoslaví. Pokud by odmítl,
pak dostanou jeho rodinní příslušníci příkaz vyhnat ho z domu. Pokud
by odmítli, bude celá rodina z církve
vyloučena.
Křesané, kteří byli takto z církve
exkomunikováni, již nesmějí vstoupit do pravoslavného chrámu a nesmějí se účastnit ani pravoslavného
pohřbu nebo svatby. Náš kontaktní
pracovník nám vyprávěl o jedné
ženě, kterou dokonce na pohřbu
zmlátili, protože se rozneslo, že se
stala evangelikální křesanskou.
Evangelikálové v Etiopii jsou svým
okolím natolik ostrakizováni, že si
jejich dům nedovolí navštívit nikdo
jiný než opět evangelikální křesan.
Muslimové a pravoslavní věří, že
jsou evangelikálové prokletí. Tamní
vyznavači pravoslaví by dokonce
nešli stejnou cestou, po které šel
předtím evangelikál, dokud by nepřišel pravoslavný kněz a cestu by
neposvětil a neodstranil z ní prokletí.
Modlete se, aby etiopští křesané
zůstali věrni Kristu i navzdory tlaku
svých rodin i celé společnosti. Hlas
mučedníků pomáhá tamním křesanům jak tiskem křesanské literatury, tak pořádáním biblických kursů
a podporováním dalších projektů.
– Hlas mučedníků, USA, únor 2005
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POTÿEBUJE BŸH NAäE UTRPENÕ?

Jist˝ rumunsk˝ otec, jehoû syn byl umuËen,
si poloûil ot·zku: ÑOpravdu B˘h pot¯eboval,
aby bylo pro nÏho mÈ dÌtÏ umuËeno?ì
NÏkte¯Ì s˙d·nötÌ rodiËe byli tr·peni t˝miû
pochybnostmi: ÑM˘ûe b˝t nÏco takovÈho Bohu prospÏönÈ? Bude n·m to v˘bec schopno
dÌtÏ nÏkdy odpustit? Nestanou se dÏti pro
nÏjakou zlou zkuöenost zaho¯kl˝mi, vzpurn˝mi Ëi dokonce psychicky naruöen˝mi?ì
K¯esùanstvÌ zn· na tuto ot·zku odpovÏÔ,
kterou ti z v·s, kte¯Ì jste proöli utrpenÌm,
budete schopni pochopit.
JeûÌö ¯ekl: ÑJste bohovÈì (Jan 10,34) a zaslibuje, ûe pokud zvÌtÏzÌme, budeme s nÌm
sedÏt na nebeskÈm tr˘nu spoleËnÏ s VöemohoucÌm Bohem (ZjevenÌ 3,21).
Radujete se z takovÈ perspektivy? Pak vÏzte, ûe je to tent˝û tr˘n, ze kterÈho byl Syn
BoûÌ posl·n na zem, aby zde byl uk¯iûov·n.
P¯·li byste si b˝t vytrûeni do nebe? M˘ûete
b˝t ñ pokud se uvolÌte posadit do ohnivÈho
vozu jako Elij·ö (2Kr 2,11) a budete vzati
k ohnivÈmu tr˘nu (ZjevenÌ 4,5).
NejhoröÌ utrpenÌ a obÏtov·nÌ toho nejvz·cnÏjöÌho pro potvrzenÌ pravdy pat¯Ì k samÈ
podstatÏ BoûstvÌ. Krev muËednÌk˘ je setbou
cÌrkve. CÌrkev je natolik svatou institucÌ, ûe
je hodna obÏti i toho nejmilovanÏjöÌho.
Lidsk˝ rozum to vöak nedok·ûe pochopit.
Luther rozum oznaËoval za Ñöelmuì. V n·boûenstvÌ je l·ska aû do krajnosti lepöÌ neû
rozum. HebrejskÈ slovo halal (chv·lit) rovnÏû znamen· Ñz·¯itì a ÑzeöÌletì bl·znivou l·skou. Budete podobnÏ jako JeûÌö a Pavel povaûov·ni za lidi, kte¯Ì se pominuli na rozumu.
Ale mysl je pro k¯esùana p¯Ìliö mal·. ProË
bychom se jÌ museli nechat omezovat? V l·sce,
coby poslednÌ instanci porozumÌte, ûe B˘h

»Ìna

POKŘTĚNO SEDM SET
NOVÝCH VĚŘÍCÍCH
Počet křesanů v Číně nadále roste
a to i přesto, že věřit v Krista je
v této zemi nebezpečné. 7. srpna
minulého roku vykonal pastor Allen
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m˘ûe v·m a vaöim d·t dÏtem ston·sobek toho,
co jste zde naËas ztratili.
Hledejte spoleËenstvÌ jeho utrpenÌ, kterÈ
bude n·sledov·no takÈ ˙ËastenstvÌm na jeho
sl·vÏ (Filipsk˝m 3,10). KaûdÈ uËenÌ, kterÈ
hovo¯Ì o spasenÌ bez cesty k¯Ìûe je faleönÈ.
Rumunsk˝ k¯esùan Herbert Bronnmeyer
udÏlal kus dobrÈ mision·¯skÈ pr·ce v S˙d·nu. Jeho otec byl Ëlenem jednÈ faöistickÈ organizace, kter· byla zodpovÏdn· za smrt mnoha nevinn˝ch. Herbert se rozhodl, ûe vylepöÌ
otcovu reputaci.
MÏli bychom n·sledovat p¯Ìkladu zboûn˝ch
rodiË˘; je vöak rovnÏû dobrÈ snaûit se odËinit
takÈ jejich h¯Ìchy.

Yunan se svými spolupracovníky
hromadný křest v řece v provincii
Che-pej, asi dvě hodiny cesty od
Pekingu. Při tomto obřadu bylo pokřtěno více jak sedm set osob.
Pastor Yuan je v Číně známým
křesanským představitelem. Ke
Kristu přišel již jako mladík, když
hledal odpovědi na základní otázky
lidské existence. V té době byl přesvědčen, že existuje pouze materiální svět a že humanismus a vědecký pokrok dokáží postupně
odstranit potřebu víry v Boha. Jeho
přesvědčení mu přinášelo jen prázdnotu a deprese, a proto začal chápat, že lidská mysl potřebuje víru.
Nejprve studoval tradiční čínská náboženství, jako jsou buddhismus
a konfucianismus, ty k němu však
nehovořily. Ale pak jedné noci k němu promluvil Bůh a dal mu víru, aby
v něho mohl Yuan věřit.
Během druhé světové války cestoval jako evangelista po provincii
Che-pej. V roce 1958 byl zatčen,
když se odmítl připojit k oficiální vlastenecké církvi. Dalších 21 let strávil
ve vězení a pracovních táborech,
kde v otřesných podmínkách trpěl.
Během této doby byl posilován zejména 27. žalmem a písní „Na vrchu
vzdáleném, tam kde kříž hrubý stál“.
Po svém propuštění v roce 1979
začal opět s organizováním modlitebních a bohoslužebných shromáždění ve svém domě a nadále odmítal podřídit svou domácí církev
oficiální registraci. Pokračoval v kázání a vyučování a vykonal množství křtů.
Úřady však aktivity bratra Yuana
nepřetržitě sledovaly. V roce 2001,
když se po dlouhé době mohl s rodinou přestěhovat do lepšího a většího bytu, mu policie vyhrožovala
zatčením, jestliže bude u sebe nadále přijímat návštěvy novinářů
a dalších zahraničních hostů. (V roce
1994 navštívil Yuanovu domácí církev např. Billy Graham.)
Úřady rovněž dobře vědí i o zmí-

TAJEMSTVÕ VOZU

OrtodoxnÌ éidÈ, podobnÏ jako k¯esùanÈ, vÏ¯Ì,
ûe mohou b˝t vytrûeni do nebe (kterÈ je ovöem
pouze pro nÏ) podle tajnÈ nauky zvanÈ Maase ha-merkava, ÑTajemstvÌ vozuì. Tu v Bibli
symbolizuje vzor zlatÈho BoûÌho vozu v äalamounovÏ chr·mu (1. Paralipomenon 28,18).
B˘h je oËistn˝m ohnÏm. Pron·sledovanÌ k¯esùanÈ i my vöichni ostatnÌ musÌme b˝t p¯eËiötÏni
osobnÌm utrpenÌm nebo sdÌlenÌm utrpenÌ Krista a jeho svat˝ch. Ten v˘z je uËinÏn z ohnÏ.
éidovsk˝ soudce Jift·ch uËinil p¯Ìsahu,
podle kterÈ obÏtoval svou dceru, öùastnÈ tanËÌcÌ dÌtÏ, kterÈ mu vyölo naproti, kdyû se vracel z boje. Ale dÌvka se smrti neb·la. Naopak,
povzbuzovala svÈho otce slovy: ÑUËiÚ se
mnou, co jsi vy¯klì (Soudc˘m 11,36).
RovnÏû nÏkterÈ dÏti dneönÌch pron·sledovan˝ch k¯esùan˘ povzbuzujÌ svÈ rodiËe, aby
svÈ rodiny obÏtovali pro Krista; avöak za
vöech okolnostÌ z˘staÚme klidnÌ. M·me pevnÈ BoûÌ zaslÌbenÌ, ûe budeme i se sv˝mi rodinami spaseni. Pokud by n·s B˘h spasil bez
naöich rodin, poruöil by tÌm svÈ slovo, coû
nikdy neuËinÌ.
L…K PROTI DEPRESÕM

P¯ipadajÌ n·m p¯ÌbÏhy pron·sledovanÈ cÌrkve p¯Ìliö dÏsivÈ? ProË bychom si mÏli zatÏûo3

vat mysl takov˝mi horory? Nepovede to jen
k depresÌm?
To nutnÏ nemusÌ. Kristus n·m d·v· proti
depresÌm lÈk. Rusk· k¯esùanka Ludmila ProsyËinovov· ve vÏzenÌ napsala: ÑNauËila jsem
se trpÏt bez utrpenÌ a ztr·cet bez ztr·ty.ì Bylo
to proto, ûe n·sledovala Krist˘v p¯Ìklad. Muû
bolesti, kter˝ byl d˘vÏrnÏ sezn·men s tr˝znÌ
(Izaj·ö 53,3 Heger˘v p¯eklad), dok·zal i veËer
p¯ed sv˝m uk¯iûov·nÌm ¯Ìci: ÑSvou radost
v·m d·v·m.ì Do GetsemanskÈ zahrady öel se
zpÏvem na rtech.
JeûÌö nad sv˝m utrpenÌm nedumal a takÈ,
kdyû nesl sv˘j k¯Ìû na Golgotu, nedovolil, aby
se ho zmocnilo zoufalstvÌ. Naopak ke svÈmu
vlastnÌmu utrpenÌ si jeötÏ p¯idal naöe nemoci
a bolesti (Izaj·ö 53,4).
S jedinou myölenkou, jak n·m pom˘ûe,
kdyû prolije svou krev, zakusil JeûÌö i navzdory uk¯iûov·nÌ radost, kdyû v l·sce a odpuötÏnÌ slouûil druh˝m.
JistÏ i vy m·te svÈ vlastnÌ bolesti a tr·penÌ.
TakÈ j· jsem ve svÈm ûivotÏ zakusil mnoho
bolesti a smutku, a dokonce i v souËasnosti
proûÌv·m nÏkdy hluböÌ smutek neû kdykoli
p¯edtÌm; ale dnem i nocÌ je mÈ srdce s tÏmi,
kte¯Ì nevinnÏ trpÌ pro Krista. V˝sledkem toho
vöichni kolem mnÏ prohlaöujÌ, ûe jim v˘bec
nep¯ijde, ûe bych trpÏl nÏjak˝mi depresemi.
Jestliûe sdÌlÌte utrpenÌ pron·sledovan˝ch
vÏ¯ÌcÌch, pak povedete radostn˝, duchovnÏ
naplnÏn˝ ûivot.

něném hromadném křtu a policisté,
než došlo ke křestnímu shromáždění, se pokusily odvodnit řeku v místech, kde se mělo konat. Církev však
měla domluvená znamení, jejichž
prostřednictvím byli další účastníci
varováni, aby se již ke shromáždění
nepřipojovali.
Policisté bratru Yuanovi přikázali,
aby započaté shromáždění rozpustil a bezprostředně opustil místo, kde
se mělo konat. On však policisty
uctivě informoval, že jakmile budou
pokřtěni všichni účastníci, ihned
z místa odejdou. Rovněž policisty
pozval, aby se shromáždění také
zúčastnili. Policisté nakonec obnovili přítok vody a celou událost si
nafilmovali.
Další věřící, kteří již nemohli být
pokřtěni při této příležitosti, byli pokřtěni během dalších dvou podobných shromáždění.
Děkujeme Bohu za bratra Yuana
a všechny ostatní odvážné čínské
věřící, kteří přes stále trvající potíže
slouží Bohu. Prosíme, modlete se
za všechny nově pokřtěné čínské
bratry a sestry, aby jejich víra obstála. (Příběh pastora Yuana i celé jeho
rodiny byl popsán v knize Živoucí
obě, která vyšla na Západě v roce
2001.)
– Hlas mučedníků, Kanada, únor
2005

n

Vietnam

äELMA ST¡LE éIJE

V civilizovanÈm svÏtÏ zavl·dla velik· radost,
kdyû byla v srpnu 1991 zak·z·na v SovÏtskÈm
svazu komunistick· strana. My vöak p¯ich·zÌme s varov·nÌm: ÑTa drav· öelma byla a nenÌ
a zase budeì (ZjevenÌ 17,8). Hned n·sledujÌcÌ mÏsÌc po tomto z·kazu se konalo ileg·lnÌ
shrom·ûdÏnÌ v˝boru pro reorganizaci ÑSvazu komunist˘ì. TakÈ nÏkterÈ z·padoevropskÈ komunistickÈ strany sice zmÏnily sv· jmÈna, ale jsou i nad·le plnÈ ûivota.
V Rusku se komunistÈ dostali v roce 1917
k moci jako Ñsoci·lnÌ demokratÈì. V Rumun-

V OHNI PRO JEŽÍŠE –
S V Ě D E C T V Í PA S T O R A
NGYUEN LAP MA
Je to jeden z těch, kteří odmítli činit
nějaké kompromisy v souvislosti
s Kristovým evangeliem. Od roku
1976, kdy byl jmenován vedoucím
pastorem svého regionu, začal prožívat s celou svou rodinou velké nesnáze – urážky, bití, vynucené stěhování, odpírání vzdělání pro své
děti, živoření a nakonec i vězení
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sku se zase skr˝vali pod oznaËenÌm ÑN·rodnÌ
lidov· frontaì. Rud· z˘stane rudou, aù se jÌ
d· jakÈkoli oznaËenÌ. Tak je tomu i s komunismem.
Aû doned·vna mÏly komunistickÈ strany po
celÈm svÏtÏ kolem sta milion˘ Ëlen˘, jejich
ml·deûnickÈ organizace dalöÌch sto milion˘
a k tomu musÌme p¯idat jeötÏ asi dvÏ stÏ milion˘ sympatizant˘. SovÏtsk· komunistick·
strana mÏla patn·ct milion˘ Ëlen˘. P¯id·me-li
k nim dospÏlÈ Ëleny jejich rodin, dostaneme
pades·t milion˘, a kdyû jeötÏ p¯ipoËteme dalöÌch pades·t milion˘ ml·deûnÌk˘, dospÏjeme
zhruba k jednÈ t¯etinÏ populace SovÏtskÈho
svazu.
JistÏûe mnozÌ z takto zapoËÌtan˝ch jiû komunismu d˘vÏ¯ovat nemusÌ, avöak kromÏ komunismu nic jinÈho v hlavÏ nemajÌ. Po sedmdes·t let byli vystaveni vym˝v·nÌ mozk˘ touto
ideologiÌ. äkolky, ökoly, tisk, rozhlas, televize, nakladatelstvÌ ñ to vöe Ëty¯iadvacet hodin
dennÏ ö·lilo obyvatelstvo Boha nen·vidÏjÌcÌ
komunistickou propagandou. Jak·koli jin·
doktrÌna povolena nebyla.
Tito lidÈ se snad mohou obr·tit k jinÈmu
politickÈmu systÈmu, ale coûpak voj·k, kter˝ se otoËÌ na d˘stojnÌk˘v rozkaz, nenÌ i nad·le t˝mû voj·kem? To co pot¯ebujÌ je skuteËn˝ p¯erod a nikoli jen obrat Ëelem vzad.
Takov˝ p¯erod stovek milion˘ lidÌ nenÌ moûno provÈst p¯es noc.
V SovÏtskÈm svazu (stejnÏ jako v dalöÌch
b˝val˝ch komunistick˝ch zemÌch) sp·chalo
mnoho vrcholn˝ch p¯edstavitel˘ v zoufalstvÌ
sebevraûdu. Marö·l Achromejev, kter˝ se obÏsil, p¯ed smrtÌ napsal: ÑVöechno, Ëemu jsem
sv˘j ûivot zasvÏtil, se rozpadlo.ì Podobn˝ch
p¯Ìpad˘ je vÌce.
Ne vöichni komunistÈ jsou ale rozËarov·ni
nebo zoufalÌ. TakÈ mezi nimi nejsou pouze
oportunistÈ, kte¯Ì chtÏjÌ jen za kaûdou cenu
lepöÌ postavenÌ. Komunistickou stranu tvo¯Ì
i mnoûstvÌ fanatik˘. KomunistÈ jsou zcela
zvl·ötnÌ sortou lidÌ. StraniËtÌ v˘dcovÈ, kte¯Ì
byli zast¯eleni na Stalin˘v rozkaz, p¯ed smrtÌ zvolali: ÑAù ûije Strana!ì

a pobyt v pracovních táborech. A to
vše kvůli své nekompromisní víře
v Krista. Také mnozí z těch, kteří se
ho pokoušeli bránit, přišli o zaměstnání, zakoušeli různé ústrky, šli rovněž do vězení nebo na nucené práce. Od roku 1982 byl pastor Lap Ma
trvale v domácím vězení za „kázání
proti komunismu“.
„Z vnějšku jsem prožíval nenávist
ze strany úřadů, nebo oni nechtěly
strpět, abych kázal proti jejich ateistickým doktrínám či proti konfiskacím církevního majetku,“ sdělil pastor zástupci Hlasu mučedníků.
„Komunisti mě opakovaně předvolávali na své úřady, kde mě stále
peskovali a vyhrožovali mi, aby mě
co nejvíce vyčerpali a nakonec zlomili.“ Po takových výsleších jsem
byl často na pokraji zhroucení. V pracovním táboře, kam mě také poslali, jsem musel tvrdě pracovat i když
jsem byl nemocen.“
V květnu 1991 policie násilně přestěhovala pastora Lap Ma s celou
rodinou do jiné oblasti, kde trpěli od
místních lidí posměchem za zločiny,
ze kterých byl pastor tajnou policií
falešně obviněn. Duchovenskou
službu mu komunisté zakázali. Křesané, kteří poukazovali na nespravedlivé počínání úřadů vůči pastoru
Lap Ma, byli vyslýcháni a posíláni
na nucené práce.
Život na novém místě byl pro pastora Lap Ma a jeho rodinu velmi
tvrdý. To, co si vypěstovali, jim často ukradli. Pastorova žena se snažila živit jako švadlena, ale úřady ji
k tomu nevydaly potřebné povolení.
V zoufalství se jednou pokusila na
trhu pronajmout malý stánek bez
úředního povolení, ve kterém chtěla
nabízet služby švadleny, ale šéf živnostenského úřadu se to dověděl
a pln hněvu jí osobně přišel stánek
strhnout.
„Komunisté odstranili z našich
kostelů a modliteben kříže a všechny nápisy a ty, kteří přicházeli na
shromáždění bili. Ale chvála Bohu,
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čím více nás pronásledovali, tím více
lidí přicházelo ke Kristu.“ Toto počínání úřadů bylo neúnavné. Policie
pastorovi zkonfiskovala všechny
poznámky, kázání, osobní dopisy
a další materiály s cílem ho kriminalizovat. Ale nakonec nenašli nic, za
co by ho mohli postavit před soud.
Pracovník Hlasu mučedníků, který nedávno pastora Lapa Ma navštívil, vyprávěl, že všech jeho jedenáct dětí učinilo vážné osobní
rozhodnutí následovat Krista. Většina z nich se již účastní biblických
studií a slouží druhým k víře. Navzdory svému údělu jsou připraveny následovat svého Pána, a to
bude znamenat cokoli.
Pastor Lap Ma také konkrétně
prosí naše čtenáře, aby napsali (anglicky či francouzsky) jemu i celé
jeho rodině na adresu:
Mr Nguyen Lap Ma
Ap 6, Thi Tran Long My
Huyen Long My
Tinh Hau Giang
Vietnam
Pastor Lap Ma je nesmírně šasten, když mu křesané píší ze zahraničí a snaží se odpovědět na tolik dopisů, kolik je to jen možné.
Kromě duchovního povzbuzení ukazuje taková podpora tamním úřadům, že mezinárodní křesanská
komunita je o jeho situaci informovaná. Pastor Lap Ma měl vidění, jak

NEBEZPE»Õ JEäTÃ NEPOMINULO

Od komunist˘ se chtÏlo, aby mÏli posluönost
mrtvoly. Lh·t a b˝t obelh·v·n. DovednÌ v˘dcovÈ si s nimi dÏlali, co chtÏli.
TisÌce lidÌ po v˝zvÏ na ned·vn˝ch masov˝ch evangelizacÌ p¯iölo dop¯edu. BÏhem
tÏchto akcÌ öli lidÈ dop¯edu stejnÏ ochotnÏ,
jako d¯Ìve schvalovali rezoluce proti americkÈmu imperialismu nebo trest smrti pro odp˘rce reûimu. ObecnÏ ¯eËeno, nedok·ûÌ jiû
myslet samostatnÏ.
Zeptal jsem se kdysi jistÈho ruskÈho poruËÌka, zda vÏ¯Ì v Boha. OdpovÏdÏl: Ñé·dn˝
takov˝ rozkaz jsem nedostal.ì U Rus˘ je vyvinut jak˝si komplex pod¯Ìzenosti. OsobnÌ
odpovÏdnost a uvaûov·nÌ Ëi nez·visl· osobnÌ
angaûovanost je pro nÏ tak¯ka nezn·m·.
JeûÌö se zeptal dÈmonem posedlÈho ËlovÏka: ÑJakÈ je tvÈ jmÈno? Ten mu odpovÏdÏl:
ÑNaöe jmÈno je legie.ì PodobnÏ tomu bylo
i u pr˘mÏrnÈho sovÏtskÈho obËana navyklÈho po sedmdes·t let myslet, jak mu p¯ik·zali
a jak situace vyûaduje.
Jedin˝ ChruöËov˘v projev staËil na to, aby
lidÈ opovrhli jmÈnem tyrana, kter˝ byl jeötÏ
den p¯edtÌm jejich idolem. ChruöËov s·m se
stal nov˝m tyranem, kterÈho museli poslouchat jako toho p¯edchozÌho. Za p·r let vöak
opovrhli i jÌm.
Z politick˝ch d˘vod˘ a kv˘li zÌsk·nÌ p˘jËek ze Z·padu p¯edstÌrali GorbaËov a Jelcin
sympatie k n·boûenstvÌ. BÏhem druhÈ svÏtovÈ v·lky otev¯el Stalin kostely (takÈ ryze z politick˝ch d˘vod˘), kterÈ byly po vÌce jak dvacet let zav¯enÈ. Tyto kostely byly okamûitÏ
plnÈ. Po v·lce je nechal opÏt zav¯Ìt, tisÌce vÏ¯ÌcÌch poslal do vÏzenÌ a atheismus byl populacÌ znovu ochotnÏ p¯ijÌm·n.
KomunistÈ jsou mist¯i podvodu. Kdyû se
v Rusku dostali k moci, zruöili trest smrti,
aby zÌskali sympatie mas. Po t¯ech mÏsÌcÌch
ho ale zavedli znovu a popravili desÌtky milion˘ lidÌ. A nad to jeötÏ zav·zali veökerÈ
obyvatelstvo, aby v kaûdÈ ökole, mÏstÏ a vesnici provol·valo sl·vu vrah˘m nevinn˝ch
lidÌ.

Vietnamsk˝ pastor Nguyen Lap Ma
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některé z jeho dětí navštěvují biblický seminář ve svobodném světě
a pak přicházejí zpátky do Vietnamu aby tam šířily evangelium. Pastor Lap Ma prosí také o přímluvné
modlitby.
Církve na Západě se mohou stát
neefektivní, protože se potýkají se
stejnými problémy jako vietnamská
státem posvěcená oficiální církev.
Kompromisy vždy svědectví oslabují. Materialismus a formalismus
vede ke ztroskotání víry. Pastor Lap
Ma nám poukazuje na duchovní hodnoty, na rozvíjení našeho osobního
vztahu s Kristem a nikoli na materiální svět.
Hlas mučedníků pomáhá i nadále pronásledovaným vietnamským
křesanům a zásobuje je Biblemi,
zpěvníky, evangelizační literaturou.
Pro tamní evangelisty kupujeme bicykly a motocykly, aby mohli lépe
cestovat do odlehlých vesnic. Za ilegální shromáždění jsou ve Vietnamu udělovány těžké pokuty, a proto
Hlas mučedníků také finančně pomáhá těm, na které byly uvaleny.
– Hlas mučedníků, Nový Zéland

L¡SKA K NEPÿ¡TELŸM

Jedna kniha ûidovskÈ moudrosti pravÌ: ÑPron·sleduje-li nespravedliv˝ spravedlivÈho, je
B˘h na stranÏ pron·sledovanÈho spravedlivÈho; pokud spravedliv˝ chybuje a pron·sleduje nespravedlivÈho, je B˘h na stranÏ
pron·sledovanÈho nespravedlivÈho. B˘h je
vûdy na stranÏ pron·sledovanÈho.ì
BÏhem druhÈ svÏtovÈ v·lky jsem byl pastorem jednoho bukureöùskÈho sboru. V tomto
obdobÌ jsme pom·hali brat¯Ìm a éid˘m pron·sledovan˝m nacisty. Stovky baptist˘, letniËnÌch a adventist˘ byly ve vÏzenÌ; éidÈ umÌrali v ghetech. Pom·hali jsme trpÌcÌm, jak jen
to bylo moûnÈ.
Na konci v·lky do zemÏ vstoupila sovÏtsk·
arm·da a p¯inesla osvobozenÌ. NynÌ zase byli
pron·sledov·ni NÏmci. Mnoho z naöich blÌzk˝ch p¯edtÌm nÏmeck˝ faöistick˝ reûim p¯ipravil o ûivot; bylo vöak nespr·vnÈ pron·sledovat vöechny NÏmce, protoûe ne vöichni se
podÌleli na zabÌjenÌ éid˘. Ale i ti, kte¯Ì byli
vinni, si zaslouûili, aby jim byla prok·z·na
k¯esùansk· l·ska. A tak jsme ukr˝vali v naöich dom·cnostech NÏmce, aËkoli za to hrozil
trest smrti. Odhaleni jsme vöak nebyli.
Ninive bylo hlavnÌ mÏsto starovÏkÈ As˝rie,
kter· utlaËovala éidy. B˘h poslal Jon·öe, aby
p¯ivedl ke sp·se utlaËovatele jeho lidu. Kdokoli nemiluje i toho nejhoröÌho h¯ÌönÌka, je
vybÌrav˝ v l·sce.
KomunistÈ v Rusku utlaËovali a povraûdili
miliony k¯esùan˘. NynÌ sami upadli do opovrûenÌ. Jsou zn·my p¯Ìpady i jejich lynËov·nÌ. RuötÌ k¯esùanÈ majÌ nynÌ povinnost prokazovat l·sku sv˝m nep¯·tel˘m.
Byl jsem v JihoafrickÈ republice, kde byli
ve vÏzenÌ komunistÈ, kte¯Ì se snaûili tuto zemi
niËit. NavötÌvil jsem je ve vÏzenÌ a snaûil se
jim uk·zat Kristovu l·sku. (Vûdycky jsem se
divil, proË cÌrkevnÌ p¯edstavitelÈ, kte¯Ì cestovali do SovÏtskÈho svazu se nikdy nepokusili navötÌvit svÈ uvÏznÏnÈ bratry.)
V zemÌch, kde jsou k¯esùanÈ pron·sledov·ni, se snaûÌme öÌ¯it takovou k¯esùanskou literaturu, kter· utlaËovatel˘m ukazuje, ûe

n

BÏlorusko

PASTOR ČELÍ OBVINĚNÍ
ZA ILEGÁLNÍ
BOHOSLUŽBY
V posledních měsících přinášel Hlas
mučedníků zprávy o obtížích, které
zakouší charismatická kongregace
Církev nového života poblíž běloruského hlavního města Minsk (viz
Hlas mučedníků 5–6/2004, str. 18).
Na konci prosince dostal správce
tohoto sboru, čítajícího 600 členů,
další pokutu ve výši 3 200 000 rublů
(asi 30 000 Kč), což je zhruba 150
průměrných měsíčních platů v Bělorusku.
21. února přinesla agentura Forum 18 zprávu, že potíže těchto věřících pokračují. Nejprve úřady ne-
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v l·sce KristovÏ jsou zahrnuti i oni, a kter· je
vede k pok·nÌ.
V Kristu V·ö

chaly odpojit od elektřiny sborovou
budovu, kterou si věřící postavili renovací bývalého kravína a pak hlavní pastor sboru Vjačeslav Gončarenko byl obviněn z konání ilegálních
bohoslužeb. 14. března sbor obdržel dopis od minských úřadů, ve
kterém je zamítnuta žádost sboru
o novou registraci podle běloruského zákona. Podle zprávy agentury
Forum 18 z 16. března je v dopise
napsáno, že vyhovění žádosti o přeregistrování není možné z důvodu,
že budova sboru je vedena jako kravín a že sbor neposkytl dostatečné
informace o způsobu volení svých
představitelů a také, že základní formy církevní aktivity této kongregace
nejsou v souladu s požadavky zákona o náboženství z roku 2002.
Prosíme, pokračujte ve svých
modlitbách za tento sbor, aby bylo
jeho věřící dáno základní právo se
svobodně scházet k bohoslužbám.
– Hlas mučedníků, Kanada, únor
a březen 2005

n

[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 listopadu
1991.]

P·kist·n
SVÃDECTVÕ ODV¡éN›CH KÿESçANŸ

ZatÌmco P·kist·n pat¯Ì k hlavnÌm spojenc˘m
USA ve v·lce proti terorismu, prokazujÌ militantnÌ muslimovÈ jen malou sympatii nebo
toleranci ke sv˝m k¯esùansk˝m spoluobËan˘m. VidÌ totiû v k¯esùanech proz·padnÌ
a protimuslimsk˝ ûivel. N·sledkem toho zakouöejÌ naöi p·kist·nötÌ brat¯i a sestry kv˘li
vÌ¯e v Krista intenzivnÌ pron·sledov·nÌ. Mnoho kostel˘ se nynÌ podob· mal˝m pevnostem,
protoûe se mohou st·t kdykoli cÌlem pumovÈho ˙tok˘.
K¯esùanÈ tvo¯Ì v P·kist·nu nepatrnou menöinu ñ jen kolem 2 % z celkov˝ch 160 milion˘
obyvatel. S mnoh˝mi vÏtöinov· muslimsk·
spoleËnost jedn· jako s druho¯ad˝mi obËany. MnozÌ jsou diskriminov·ni a pron·sledov·ni a jsou jim upÌr·na z·kladnÌ lidsk·
pr·va.
Protoûe jsou k¯esùanÈ vzhledem k tÏmto
okolnostem p¯ev·ûnÏ chudÌ a nevzdÏlanÌ, jsou
nuceni pracovat jako n·mezdnÌ dÏlnÌci v ciheln·ch Ëi v jin˝ch podobn˝ch odvÏtvÌch. Jejich dennÌ mzda nenÌ vÏtöÌ jak 40 KË dennÏ.
V takovÈ ûivotnÌ situaci je i k¯esùan Shau-

S˙d·n

PODEPSÁNÍ MÍROVÉ
DOHODY
9. ledna byla v keňském Nairobi podepsána mírová dohoda, která by
měla v Súdánu ukončit dvacetiletou
občanskou válku. Křesané z jižní
části země, kteří procházeli krutým
pronásledováním a utrpením, vyjadřují naději, že by tato smlouva
mohla být opravdovým začátkem
nové kapitoly jejich národní historie.
Smlouva vyzývá k šestiapůlletému období, kdy by Súdán nadále
existoval jako jeden stát, a po něm
by následovalo referendum, ve kterém by lidé na jihu hlasovali, zda
chtějí i nadále setrvat ve společném
státě, anebo se oddělit. Zasvěcení
lidé pak doufají, že referendum by
mohlo islámské vládě na severu
sloužit jako podnět k tomu, aby se
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kat Masih. Jeho nad¯Ìzen˝ mu v zamÏstn·nÌ
vyhroûoval, ûe jestli bude d·l chodit do kostela mÌsto toho, aby öel v nedÏli r·no do pr·ce, nech· ho zml·tit. Shaukat svÈmu öÈfovi
odpovÏdÏl, ûe bude velmi r·d mÌsto v nedÏli
pracovat kaûd˝ p·tek, kdy majÌ sv·tek muslimovÈ. Shaukat naöemu z·stupci sdÏlil, ûe byl
pevnÏ rozhodnut˝ jÌt kaûdou nedÏli do kostela a na v˝hruûky svÈho öÈfa nereagovat.
ÑNikdo nenÌ vÏtöÌ neû B˘h,ì ¯ekl Shaukat.
M˘j öÈf je sice majitel cihelny, ale B˘h je vlastnÌkem mÈho ûivota, a proto jsem se odmÌtl
b·t.ì
Kdyû se po nedÏlnÌch bohosluûb·ch vloni
19. z·¯Ì dopoledne hl·sil Shaukat v pr·ci, p¯istoupili k nÏmu t¯i p¯ed·ci a surovÏ ho zbili
pÏstmi, kterÈ si opat¯ili mosazn˝m boxerem.
Shaukat p¯iöel o nÏkolik zub˘ a mÏl pohmoûdÏnou tv·¯. Do r·ny navÌc dostal infekci, kter· mu p¯ivodila velikou bolest. Hlas
muËednÌk˘ mu obstaral pot¯ebnou lÈka¯skou
pomoc.
Protoûe je Shaukat k¯esùanem a nem· û·dnou profesi, m· toho jen m·lo na vybranou.
I nad·le pokraËuje v pr·ci v cihelnÏ a to navzdory hrozb·m a ˙tok˘m.
Pron·sledovanÌ p·kist·nötÌ k¯esùanÈ se Ëasto nemohou dovolat spravedlnosti protoûe
jsou p¯Ìliö chudÌ na to, aby si opat¯ili drahÈho pr·vnÌka, kter˝ by je u soudu zastupoval.

pokusila zlepšit na jihu infrastrukturu a pokusit se získat loajalitu tamního obyvatelstva.
Smlouva vyzývá povstalecké oddíly z jihu, aby se během následujících osmi měsíců stáhly ze všech
severních oblastí, a naopak vládní
armádu ze severu, aby během třiceti měsíců vyklidila všechny oblasti na jihu. V některých částech jižního Súdánu – Abiya, Modrý Nil
a Núbijské pohoří – byl zaveden
islámský zákon šaríja. John Garang,
který vede povstalecké hnutí v jižním Súdánu se stane viceprezidentem Súdánu. Modlete se trvání
skutečného míru.
Modlete se za situaci křesanů
v jižním Súdánu během těchto rozhodujících měsíců, kdy má smlouva
vejít v platnost i za súdánskou vládu, aby dodržela své slovo a ctila
své závazky.
Hlas mučedníků pokračuje ve své
předchozí pomoci – dodávání přikrývek, souprav se základními potřebami i v dalších humanitárních
aktivitách. Tamním křesanům rovněž dodáváme Bible a křesanskou
literaturu.
– Hlas mučedníků, USA, březen
2005

n

Ukrajina

J A K S E S TA L N Á Č E L N Í K
TA J N É P O L I C I E
K Ř E S ŤA N E M
Alexandr Turchinov, člen baptistické církve, byl kdysi jmenován náčelníkem tajné policie Ukrajiny. Nyní
je evangelickým křesanem, který
takřka každou neděli odpoledne
káže ve svém sboru evangelium.
Tento někdejší major z Kyjeva patří
k téže straně jako současná ministerská předsedkyně Julija Tymošenková.
Ještě než byl Turchinov zvolen
poslancem, vyprávěl německé mi-

Shaukata Masiha zbili mosazn˝mi boxery za to, ûe odmÌtl p¯estat chodit kaûdou nedÏli do kostela.

9

MnozÌ, kdyû se stanou p¯edmÏtem n·siln˝ch
˙tok˘ kv˘li svÈ vÌ¯e v Krista, si nemohou dovolit ani z·kladnÌ zdravotnÌ pÈËi.

sijní agentuře „Světlo na Východě“,
jak se stal křesanem. Začátkem
osmdesátých let byl v jednom městě na jihu Ukrajiny tajemníkem komunistické mládežnické organizace
Komsomol. Když několik mládežníků z této organizace vystoupilo a připojilo se k baptistické církvi, začal
se Turchinov pídit po příčinách jejich odchodu.
Jednoho dne se vydal s jedním
ze svých soudruhů tajně k baptistické modlitebně na předměstí. Na
autobusové zastávce oslovili nějakou ženu, aby se jí zeptali na cestu.
K jejich úžasu jim žena řekla: „Chvála Bohu! Už tady na vás čekám hezky dlouho.“
Dověděli se, že tato žena měla
předchozí noc sen, ve kterém jí bylo
řečeno, aby na zastávce vyhlížela
dvě ztracené duše a ukázala jim
cestu spásy. Oba muži pak šli se
ženou do modlitebny na shromáždění. Turchinov prohlašuje, že si již
příliš nepamatuje na to, co přesně
v kázání slyšel, ale vzpomíná, že
mu to velmi intenzivně promlouvalo
k srdci. Nakonec se nechal pokřtít.
Později psaly ukrajinské noviny
tučnými titulky o Turchinově výroku,
který pronesl na jedné konferenci,
že „Ukrajinu může zachránit pouze
Bůh. Pokud chtějí lidé přijmout od
Boha požehnání, potřebují nejprve
činit pokání. Doposud byla Ukrajina
v zajetí mocností zla. Aby lidé přežili, byli donuceni podvádět, lhát a přestupovat Boží přikázání. Je na politicích, aby vytvořili v zemi takové
podmínky, že nebude nezbytné ani
krást, ani páchat daňové podvody.
Toho však nejde docílit ani těmi sebelepšími ekonomickými programy.
Historie jasně ukazuje, že národy
vzkvétají pouze když lidé se pokořují pokáním a žijí podle základních
požadavků Božích přikázání.“
Turchinov kritizoval politické strany, že se ohánějí křesanstvím, jen
aby získali přízeň voličů z řad křesanů. Tento pokrytecký postoj může

⁄SPÃäN¡ ZDRAVOTNÕ POMOC HLASU
MU»EDNÕKŸ

Osmadvacetilet˝ Aslam Masih z·stupc˘m Hlasu muËednÌk˘ sdÏlil, ûe mu B˘h v ûivotÏ poskytl druhou öanci. Kdyû ho post¯elil jeho
muslimsk˝ soused, se kter˝m mÏl urËitou disputaci kolem pozemkov˝ch vlastnick˝ch pr·v,
byl jiû velmi blÌzko smrti.
Aslam spoleËnÏ se sv˝mi dvÏma bratry
vlastnÌ pozemek, na kterÈm stojÌ jejich d˘m
a ve kterÈm po¯·dajÌ k¯esùansk· shrom·ûdÏnÌ. V tomto domÏ rovnÏû zaËali s kon·nÌm
k¯esùanskÈho vyuËov·nÌ pro dÏti. Avöak jejich muslimsk˝m soused˘m se tyto bohosluûby nelÌbÌ a û·dajÌ jejich zruöenÌ.
P¯ed t¯emi lety zem¯el nejstaröÌ Aslam˘v
bratr Bashir. MuslimovÈ zaËali prohlaöovat,
ûe od Bashira koupili jeötÏ p¯ed smrtÌ jeho
pozemkov˝ podÌl se z·mÏrem vystavÏt na tÈto
parcele madrasu (isl·mskou ökolu).
Jeden k¯esùansk˝ soused byl svÏdkem pouze toho, ûe si Bashir vyp˘jËil od tÏchto soused˘ 170 dolar˘ a zem¯el jeötÏ d¯Ìve, neû mohl
tyto penÌze vr·tit. Jeho brat¯i za nÏho tuto
p˘jËku vr·tili. Aslam prohlaöuje, ûe aËkoli
tito lidÈ nemÏli û·dnou smlouvu, stvrzenku
nebo jak˝koli d˘kaz, ûe jsou pr·voplatn˝mi
vlastnÌky tohoto podÌlu, trvali d·le na tom,
ûe pozemek pat¯Ì jim.
6. z·¯Ì 2004, kdyû oba brat¯i Aslam a Anajat vystavÏli cihlovou zeÔ, kter· mÏla oddÏlovat jejich pozemek od pozemku onÏch muslimsk˝ch soused˘, p¯ihnal se k jejich domu
asi t¯icetiËlenn˝ z·stup radik·lnÌch muslim˘,
aby zabrali nepr·vem n·rokovanou p˘du.
Jeden z tÏchto ˙toËnÌk˘ vyt·hl pistoli a namÌ¯il ji na Anajata. Kdyû to Aslam uvidÏl,
skoËil p¯ed svÈho bratra, aby ho sv˝m tÏlem
chr·nil. Vyöla r·na a kulka zas·hla Aslama
v mÌstech nad pravou ledvinou. Aslam byl
odvezen do nemocnice, kde mu kulku vyjmuli. Avöak kv˘li chud˝m majetkov˝m pomÏr˘m
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nemohl Aslam z˘stat v nemocnici a podrobit
se n·leûitÈ lÈËbÏ v·ûnÈho zranÏnÌ. Z˘stal proto doma cel˝ mÏsÌc s otev¯enou r·nou a trpÏl
velk˝mi bolestmi. Nakonec se jeho stav natolik zhoröil, ûe byl jiû blÌzko smrti.
Hlas muËednÌk˘ se o jeho situaci dovÏdÏl
a zajistil mu kvalitnÌ lÈka¯skou pÈËi v nemocnici, kde ho museli operovat. Aslam je vdÏËn˝ vöem k¯esùan˘m, dÌky jejichû dar˘m byl
jeho ûivot zachr·nÏn.
ÑJe to z·zrak, ûe jsem jeötÏ naûivu, neboù
jsem byl jiû tak¯ka mrtv˝. Po tÈ st¯elbÏ jsem
jiû skuteËnÏ ztratil vöechnu nadÏji, ûe to p¯eûiji,ì vysvÏtluje Aslam. ÑByl jsem jiû ˙plnÏ
na konci a bez vaöeho p¯ispÏnÌ bych tady uû
nebyl.ì
Hlas muËednÌk˘ usiluje zajiöùovat nalÈhavou kvalitnÌ lÈka¯skou pÈËi k¯esùan˘m ûijÌcÌm v zemÌch, kde jsou pron·sledov·ni a kte¯Ì
p¯i ˙tocÌch pro svou vÌru v Krista utrpÏli fyzick· zranÏnÌ. Naöi lÈka¯i a zdravotnÌ oöet¯ovatelky z ¯ad dobrovolnÌk˘ prov·dÏjÌ operace a lÈËbu v takov˝ch zemÌch, jako je
S˙d·n, NigÈrie nebo IndonÈsie.
Aslam˘v zdravotnÌ stav se nynÌ postupnÏ
zlepöuje. Je vöak st·le velmi slab˝ a zatÌm
m˘ûe chodit pouze s pomocÌ berlÌ. P¯esto prohlaöuje, ûe tÏm, kte¯Ì mu tak ublÌûili, chce ze
srdce odpustit.
ÑOdpouötÌm jim, neboù JeûÌö ¯Ìk·, abychom

národu jen uškodit. Podle Turchinova by se církev jako taková do politiky míchat neměla. „Církev Ježíše
Krista přece naši lidskou marnost
přesahuje,“ prohlašuje Turchinov.
– idea, Německo, 11. února 2005

n

Ghana

N E N Í N ÁV R AT U
Mashud Alhassan přišel k víře v Krista prostřednictvím lásky, kterou mu
projevili křesané. Kvůli svému nezvratnému postoji víry zakouší pronásledování jak od vlastní rodiny,
tak od bývalých přátel.
Alhassan je studentem jedné
střední školy na severu Ghany. Po
jednom fotbalovém zápasu dostal
evangelizační traktát ve kterém se
dočetl o Kristu. Poněvadž nechtěl,
aby jeho muslimští kamarádi u něho
uviděli křesanskou literaturu, schoval si traktát u jednoho z křesanských spolužáků, který mu později
o Kristu podrobně vypravoval. Vypravování ho zaujalo, a proto začal
tajně navštěvovat jedno společenství křesanů.
Potíže začaly tehdy, když někteří
z jeho muslimských spolužáků jeho
rodičům žalovali, že se Alhassan stal
křesanem. Rodiče ho ihned nechali vypsat ze školy a poslali ho na studia do jiného města. I když ho muslimové stále špehovali, zůstal ve
svém přesvědčení pevný a dál navštěvoval křesanské shromáždění.
Jednou v neděli odpoledne ho
zastavila skupina muslimských mladíků. V rozhovoru jim řekl, že do
kostela chodit nepřestane, protože
křesané si navzájem pomáhají
a jejich láska k ostatním je opravdová. Za tato slova jej tito mladíci
surově zbili.
Nakonec se Alhassanovi rodiče
rozhodli, že se o svého syna přestanou starat. Následkem toho musel
odejít ze školy. Aby se uživil, musel

Dom·cÌ bohosluûby se v†AslamovÏ domÏ konajÌ jiû vÌce
jak Ëty¯i roky. MuslimötÌ sousedÈ chtÏjÌ, aby zde mÌsto
nich st·la isl·msk· ökola. Aslam (uprost¯ed) vöak z˘st·v· i†nad·le ve svÈ vÌ¯e pevn˝.
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odpouötÏli tÏm, kte¯Ì ve svÈ podstatÏ ani nevÏdÌ, co ËinÌ,ì prohlaöuje Aslam. ÑAle i kdyû
jim odpouötÌm, mÏly by se ˙¯ady postarat
o prosazenÌ spravedlnosti.ì Tak¯ka öest mÏsÌc˘ od tohoto Ëinu chodÌ jeho pachatel bez
potrest·nÌ na svobodÏ.

Afgh·nist·n
PÿÕBÃH RAFIQA

V pouh˝ch patn·cti letech Rafiq opustil isl·m
a vyznal svou k¯esùanskou vÌru. Brat¯i jeho
snoubenky mu dali Bibli, kterou zÌskali p¯i svÈ
n·vötÏvÏ Ir·nu. Tito dva muûi Ëasto cestovali
do tÈto zemÏ, aby se tam ˙Ëastnili bohosluûeb
armÈnskÈ cÌrkve, kter· je v Ir·nu povolena.
Odtud takÈ p¯iv·ûeli Bible, psan· k·z·nÌ
a dalöÌ k¯esùankou literaturu. Oba brat¯i pak
vöe rozd·vali sv˝m muslimsk˝m soused˘m. To
vöe bylo bÏhem sovÏtskÈ invaze (1978 ñ 1989),
kdy se v Afgh·nist·nu k¯esùanstvÌ tolerovalo,
aËkoli nebyl ofici·lnÏ povolen jedin˝ cÌrkevnÌ
sbor. V roce 1975 byl v K·bulu otev¯en ofici·lnÏ jeden kostel, ale ten byl v roce 1980 zniËen. V souËasnosti nenÌ v celÈ tÈto zemi jedin·
cÌrkevnÌ budova, avöak malÈ dom·cÌ cÌrkve
zde na ¯adÏ mÌst p¯esto p˘sobÌ.
Po odchodu sovÏtsk˝ch vojsk ze zemÏ v roce 1989 a p¯ed puËem Talibanu v roce 1996
v tÈto zemi spolu o moc soupe¯ily r˘znÈ skupiny mudûahedÌn˘. V roce 1993 vtrhla do
Rafiqova domu skupina patn·cti voj·k˘, zabavila mu Bible a veökerou k¯esùanskou literaturu a pak chtÏli odvÈst sebou oba bratry
jeho manûelky. Kdyû se jeho ûena R·chel snaûila oba bratry chr·nit, ude¯il jÌ jeden z voj·k˘ do hlavy paûbou revolveru.
R·chel to sice p¯eûila, ale n·sledkem zranÏnÌ se u nÌ projevila nejd¯Ìve psychick· porucha a o Ëty¯i roky pozdÏji nakonec zem¯ela. O obou övagrech jiû Rafiq nikdy neslyöel.
P¯edpokl·d·, ûe je voj·ci zavraûdili.
Rafiq se po smrti manûelky znovu oûenil.
Jeho novou manûelkou je dcera mullaha, muslimskÈho duchovnÌho. Kdyû se tato ûena ob-

Mashud Alhassan†ñ tento ghansk˝
k¯esùan p¯iöel k†vÌ¯e v†Krista, kdyû se
setkal s†opravdovou k¯esùanskou l·skou

Alhassan začít konat podřadné práce, avšak jeho příbuzní, kteří proti
němu štvou, že pošpinil rodovou
pověst, ho pronásledují i v jeho novém domově. Křesané, kteří mu
poskytli přístřeší, již byli surově napadeni.
Díky štědrosti našich čtenářů,
může Hlas mučedníků poskytovat
přímou pomoc bratrům a sestrám,
kteří jsou kvůli své víře ostrakizováni a pronásledováni. Pastor Raymond ze sboru Manna Mission
Church našel Alhassanovi bezpečnější pobyt v jednom odlehlejším
místě, kde ho jeho příbuzní snad již
nevystopují. Nyní se tito věřící snaží, aby mohl Alhassan dostudovat.
– Hlas mučedníků, Kanada, únor
2005

n

NigÈrie

MUSLIMŠTÍ BOJOVNÍCI
SE ZAMĚŘILI NA
VYLOUČENÉ
K Ř E S ŤA N S K É S T U D E N T Y
BAUCHI, Nigérie, 3. února (Compass) – Muslimští bojovníci oznámili
svůj záměr zabít pět křesanských
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r·tila ke k¯esùanstvÌ, jejÌ rodina s nÌ p¯eruöila veökerÈ kontakty. PokaûdÈ, kdyû si oba
manûelÈ pronajali nÏjakÈ bydlenÌ, museli se
okamûitÏ vystÏhovat, jakmile se dom·cÌ dovÏdÏl, ûe jsou k¯esùanÈ. To se stalo celkem
t¯ikr·t, a tak nynÌ Rafiq i jeho ûena o svÈ vÌ¯e
p¯ed dom·cÌm radÏji mlËÌ.
P¯i poslednÌm incidentu totiû rozzu¯en˝
dom·cÌ po Rafiqovi mrötil konvicÌ na Ëaj.
ÑK¯iËel na mÏ, aù okamûitÏ vypadnu a nazval
mÏ öpinav˝m nevÏ¯ÌcÌm.ì Rafiq si pak postÏûoval jistÈmu nÏmeckÈmu voj·kovi z velitelstvÌ jednotek ISAF (Afgh·nskÈ mezin·rodnÌ
bezpeËnostÌ sÌly). O t¯icet minut pozdÏji dorazila do Rafiqova domu policie a zatkla ho.
I kdyû nebyl obvinÏn z nÏjakÈho zloËinu, p¯esto byl vÌc jak sedm hodin vysl˝ch·n ohlednÏ
svÈ k¯esùanskÈ vÌry i dalöÌch osobnÌch z·leûitostÌ. Nakonec musel jeötÏ zaplatit pokutu
200 dolar˘. Pak ho teprve propustili.
TakÈ dalöÌ afgh·nötÌ k¯esùanÈ ËelÌ pron·sledov·nÌ od p¯·tel a rodinn˝ch p¯ÌsluönÌk˘,
jakmile se tito dovÏdÌ o jejich vÌ¯e v Krista.
Jeden afgh·nsk˝ evangelista, kter˝ m·
z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ p¯ezdÌvku Mustafa, ned·vno z·stupc˘m Hlasu muËednÌk˘ sdÏlil, ûe kdyû jeho rodinnÌ p¯ÌsluönÌci u nÏho

studentů vyloučených loni v listopadu ze státních vysokých škol kvůli organizaci evangelizační kampaně.
Rodinní příslušníci dvou studentů,
slečny Hanatu Alkali a Abrahama
Adamu Misala, byli napadeni muslimskými bojovníky, kteří 26. ledna
přišli do jejich rodinných domků
v Gombe s úmyslem studenty zavraždit.
Alkaliho sestra informovala agenturu Compass v rozhovoru z Gombe, že muslimští bojovníci napadli
jejich dům již několikrát. Členové
rodiny se obávají o své životy.
ÚTOČNÍCI MÍŘILI NA
RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
PISTOLEMI
Rev. Oludare Aliu, národní koordinátor služby studentům v rámci
Evangelical Church of West Africa
(ECWA, Západoafrická evangelikální církev), zprávu potvrdil. „Muslimští ozbrojenci se vypravili do Gombe, aby… zavraždili Hanuatu, ale
naštěstí v té době nebyla doma.
Útočníci mířili na rodinné příslušníky pistolemi. Otec Hanuatu je bývalý vojenský důstojník, začal se
s bojovníky prát a podařilo se mu
jednoho z nich odzbrojit. Zatímco
s nimi zápasil, jeden z nich bodl
Hanatinu matku nožem, takže musela být ošetřena.“ Alkali se v současné době skrývá.
„Bojovníci napadli také rodinu Abrahama Adamu Misala; sám již
uprchl a také on se skrývá. Podrobnosti o místě pobytu zbývajících tří studentů zatím ještě nemáme,“ dodal Aliu.
Alkali, Misal a zbývající tři křesanští studenti (Habakkuk Solomon,
Hankuri Gaya a student, který je
identifikován jako Uzochukwu), byli
představiteli Abubakar Tafawa Baleva University (ATBU) a Federal
Polytechnic v Bauchi vyloučeni ze
studia kvůli šíření evangelia mezi
muslimskými studenty. Podle před-

Kdyû Rafiqova prvnÌ ûena zem¯ela na n·sledky zranÏnÌ
po n·silnÈm ˙toku, oûenil se Rafiq s†dcerou isl·mskÈho
duchovnÌho, kterou p¯edtÌm p¯ivedl ke Kristu.
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naöli Bible, k¯esùanskou literaturu a videokazety, vyhroûovali mu zabitÌm. Je takÈ p¯esvÏdËen, ûe jeho p¯ÌbuznÌ stojÌ za dopisem,
kter˝ naöel ve svÈm autÏ a v kterÈm mu bylo
vyhroûov·no, ûe pokud bude d·l Ñchodit s JeûÌöemì vezme zasvÈ cel· jeho rodina i d˘m.
P¯i jinÈ p¯Ìleûitosti Mustafa nasedl do svÈho auta a otev¯el dve¯e spolujezdce, aby mohl
k nÏmu nastoupit jeden z jeho p¯·tel. Tu si
v poslednÌ chvÌli vöiml, ûe na sedaËce leûÌ stoËen˝ jedovat˝ had. NaötÏstÌ duchapln˝ p¯Ìtel
strhl sv˘j dlouh˝ ö·l a hada do nÏho chytil.
Mustafa se vöak nebojÌ nejen hada, ale ani
militantnÌch muslim˘, kte¯Ì mu nep¯etrûitÏ
vyhroûujÌ. ÑVÌm, ûe je to velice riskantnÌ pro
mÏ i mou rodinu, cÌtÌm vöak, ûe musÌm pokraËovat a d·l mezi afgh·nsk˝m lidem öÌ¯it poselstvÌ o Kristu. B˘h mi uk·zal, ûe ta pr·ce bude
velice riskantnÌ, ale j· chci pomoci svÈmu lidu
najÌt cestu ze smrti do ûivota, cestu k JeûÌöi.
K¯esùanstvÌ pom˘ûe naöemu n·rodu z jeho
nouze.ì
S vaöÌm p¯ispÏnÌm Hlas muËednÌk˘ pom·h· takov˝m evangelist˘m jak˝m je Mustafa,
aby v Afgh·nist·nu naplnili velkÈ posl·nÌ hl·s·nÌ evangelia. Afgh·nci se teprve zaËÌnajÌ uËit
demokracii. Hlas muËednÌk˘ vytiskl dÏtskÈ
Bible v tamnÌm jazyce. Mustafa i dalöÌ evangelistÈ prohlaöujÌ, ûe rozdajÌ mezi Afgh·nci
vöechny materi·ly, kterÈ jim budeme schopni dodat. Nastal Ëas, aby tito lidÈ uslyöeli svÏdectvÌ o Kristu.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, b¯ezen 2005

stavitelů obou škol si muslimové stěžovali, že křesanští studenti urážejí
proroka Mohameda.
Sunday Nache Achi, student zastávající funkci prezidenta místní
organizace ECWA v ATBU v Bauchi,
byl zavražděn při incidentu, ke kterému došlo 8. prosince 2004. Sám
přitom nebyl členem týmu křesanů,
kteří evangelizaci organizovali.
Zástupci Nigerijské křesanské
asociace v Bauchi v lednu vyzvali
nigerijskou vládu, aby Achiho vraždu vyšetřila a přivedla jeho vrahy
před soud. Rovněž požadovali opětovné přijetí vyloučených křesanů
ke studiu a odvolání vedoucích představitelů škol, kteří podporovali konflikt mezi muslimskými a křesanskými studenty.
MUSLIMŠTÍ VŮDCI
PODPORUJÍ AKCE
BOJOVNÍKŮ
25. ledna vedoucí muslimští představitelé v Bauchi uspořádali tiskovou konferenci, na které vyzvali
všechny muslimy k obraně islámu
a odmítnutí požadavku křesanských
vedoucích na vykonání spravedlnosti na muslimských bojovnících, kteří
Achiho zavraždili.
– Compass Direct, USA, 3. února
2005
MUSLIMŠTÍ RADIKÁLOVÉ
Z A B I L I 3 6 O B Y VAT E L
K Ř E S ŤA N S K É O S A D Y

Eritrea

MAYOLOPE, Nigérie, 4. března
(Compass) – Muslimští radikálové
v pátek 4. února napadli křesany
ve vesnici Demsa ve svazovém státě Adamawa v severní Nigérii. Při
útoku 36 osob zabili, zničili jejich
majetek a přibližně 3 000 dalších
připravili o domov. Křesané, kteří
útok přežili, nalezli útočiště ve vesnici Mayolope v sousedním svazovém státě Taraba.
Alhaji Saleh Jatau, místní mus-

DALäÕ ZAT›K¡NÕ KÿESçANŸ

Podle agentury Compass Direct bylo v Asma¯e, hlavnÌm mÏstÏ Eritreji, zatËeno a uvÏznÏno öedes·t Ëlen˘ charismatickÈho sboru
RÈma za po¯·d·nÌ novoroËnÌ bohosluûby
v domÏ jednoho z jejich sborov˝ch staröÌch.
V noci 31. prosince vzali policistÈ do vazby hlavnÌ hosty shrom·ûdÏnÌ, Habteaba Oqbamichela a jeho manûelku Letensae spoleË14

nÏ s dalöÌmi t¯iadvaceti muûi a pÏtat¯iceti ûenami. Podle oËit˝ch svÏdk˘ tohoto policejnÌho z·tahu bylo minim·lnÏ pÏt zadrûen˝ch nezletil˝ch.
Kdyû policistÈ dorazili, ukonËili bohosluûbu a p¯edvedli vöechny p¯ÌtomnÈ na policejnÌ
stanici Ë. 5 v Asma¯e. N·sledujÌcÌho dne, na
Nov˝ rok, p¯evezli vöechny ûeny do vojenskÈho t·bora Mai-Serwa leûÌcÌmu na sever od
Asmary, kde je umÌstili do samovazby. Muûi
byli ˙dajnÏ drûeni, minim·lnÏ na poË·tku
vyöet¯ov·nÌ, v tÈmûe t·bo¯e.
O Ëty¯i dny pozdÏji byla propuötÏna Letensae Oqbamichelov·, coû je v dobÏ, kdy tento Ël·nek pÌöeme, jedin· z öedes·ti zadrûovan˝ch.
VÏzni jsou v t·bo¯e Mai-Serwa drûeni v dopravnÌch kontejnerech, Ñv kter˝ch majÌ velmi öpatnÈ ûivotnÌ podmÌnky a kde infekËnÌ
nemoci, jako nap¯. r˘zn· pr˘jmov· onemocnÏnÌ, jsou nevyhnuteln˝m jevemì. Podle ˙daj˘ organizace Amnesty International z listopadu minulÈho roku se v Eritreji proti
vÏznÏn˝m nevzn·öejÌ jakÈkoli obvinÏnÌ a jsou
Ëasto drûeni bez soudnÌho verdiktu.
NovoroËnÌ zatËenÌ bylo pro Habteaba
Oqbamichela v po¯adÌ jiû t¯etÌ, od doby, kdy
se vl·da soust¯edila na tzv. Ñileg·lnÌ n·boûenskÈ aktivityì. V b¯eznu minulÈho roku byli
manûelÈ Oqbamichelovi zatËeni svÈm domÏ
a posl·ni do vÏzenÌ i se sv˝mi pÏti dÏtmi. PolicistÈ Habteabovi Oqbamichelovi sdÏlili, ûe
eritrejsk˝ prezident Isaias Afwerki p¯ik·zal,
aby byli zatËeni vöichni, kte¯Ì se nehl·sÌ k jednomu ze Ëty¯ Ñofici·lnÌchì n·boûenstvÌ uzn·van˝ch vl·dou: pravoslavÌ, katolicismus, luter·nstvÌ a isl·m.
Pro svou vÌru uvÏznÏnÌ evangelik·lnÌ k¯esùanÈ trpÌ opakovan˝mi zatËenÌmi od kvÏtna
2002, kdy vl·da uzav¯ela vöechny jejich kostely, za¯ÌzenÌ a dokonce i jejich domy. K zak·zan˝m skupin·m pat¯Ì nejen letniËnÌ a charismatickÈ kongregace, ale rovnÏû adventistÈ,
presbyteri·ni, nebo metodistÈ.
Od ¯Ìjna minulÈho roku aû do letoönÌho ledna jsou pasto¯i i ËlenovÈ nez·visl˝ch protestantsk˝ch denominacÌ ˙¯ady ost¯e sledov·ni.

lim, který hovořil s agenturou Compass z Mayalope, útok na Demsa
potvrdil. Uvedl však, že radikálové
nemají při útocích na křesany podporu muslimské komunity.
„Naléhám na vládu, aby jednala
rychle a přispěla k ukončení konfliktu. S křesany jsme až dosud žili
v míru, teï se však někteří z nás
[muslimové] rozhodli mezi nás vnášet problémy,“ uvedl Jatau v rozhovoru pro agenturu Compass.
„Žiji s křesany v naší vesnici 51
let a nikdy jsem neviděl, aby byli
lidé bez varování zabíjeni, jako se to
stalo teï. Většina lidí tady [v táboře]
přísahala, že se do vesnice nevrátí,
dokud vláda nenalezne trvalé řešení problémů.“
Rev. Jolly Nyame, guvernér svazového státu Taraba, při návštěvě
vysídlených křesanů 7. února vyjádřil v souvislosti s útoky svůj zármutek a prohlásil, že se země může
ubírat kupředu jedině v prostředí
pokojného soužití.
„Žádné společenství lidí se nemůže pohnout dopředu, když se
veškeré dění soustředí kolem vnitřního konfliktu. Pouze mír může darovat zemi pokrok,“ řekl Nyame
uprchlíkům. „Jedině snášenlivost
a odpuštění mohou přinést pokojné soužití mezi následovníky různých náboženských vyznání.“
Dále uvedl, že nigerijská vláda
musí dostat pod kontrolu aktivity
muslimských radikálů, které jsou příčinou krize v různých částech země.
Útok muslimských radikálů na
vesnici Demsa je již druhým incidentem tohoto typu ve státě Adamawa. Město Numan (rovněž v Adamawa) obsadili policisté poté, co zde
před dvěma lety po vraždě pastorky
Esther Ethan Jinkai propukla krize
náboženského charakteru. Situace
se ještě zhoršila v lednu, kdy zde
policisté zabili další křesanskou
ženu.
– Compass Direct, USA, 3. března
2005
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IndonÈsie

HLAS MUČEDNÍKŮ
PŘINÁŠÍ POMOC OBĚTEM
TSUNAMI
Indonéský region Aceh, který
26. prosince zasáhla ničivá vlna
tsunami, je první oblastí Indonésie,
kde byl zaveden striktní islámský
zákon šaríja. Tamní úřady se dívají
na západní pomoc s velkou nedůvěrou. V oblasti Aceh a Nias (ostrov
Sumatra) bylo zničeno také šest kostelů.
Naše indonéské misijní centrum
rozdává naši pomoc v podobě souprav se základními životními potřebami prostřednictvím tří týmů. Tato
pomoc se však v žádném případě
neomezuje pouze na tamní křesany, ale slouží rovněž jako fyzická
i duchovní pomoc pro všechny ostatní obyvatele této bašty muslimského fundamentalismu. Každá souprava obsahuje malý kuchyňský vařič,
hrnce na vaření, talíře a příbory, mýdlo a další nezbytnosti včetně vybraných titulů křesanské literatury.
Cena jedné takové soupravy se
pohybuje asi kolem 1 000 Kč. Modlete se za naše indonéské pracovníky, stejně jako za všechny tamní
odvážné křesany, aby dokázali vydávat svědectví muslimům, které
tato tragédie postihla.
– Hlas mučedníků, USA, březen
2005

V takov˝chto p¯epravnÌch kontejnerech jsou obvykle
vÏznÏni eritrejötÌ evangelik·lnÌ k¯esùanÈ. HorkÈ tropickÈ
podnebÌ, hlad i†nedostatek tekutin jeötÏ umocÚujÌ nelidskÈ podmÌnky, v†jak˝ch jsou tito k¯esùanÈ vÏznÏni, a†to
bez jakÈhokoliv soudnÌho procesu. V†souËasnÈ dobÏ je
v†Eritreji uvÏznÏno na 250 evangelik·lnÌch k¯esùan˘.
PoËty se neust·le mÏnÌ.

ÑJsou to auta zaparkovan· poblÌû naöich
domov˘ nebo kancel·¯Ì, chodÌ za n·mi na
poötu a v˘bec kamkoli se pohneme,ì stÏûoval
si jeden zainteresovan˝ k¯esùan agentu¯e
Compass Dirrect. Dokonce jsou k nim posÌl·ni donaöeËi, kte¯Ì se zËista jasna objevÌ a oËividnÏ poslouchajÌ jejich rozhovory nebo se
snaûÌ nepozorovanÏ p¯imÌsit do jejich tajn˝ch
shrom·ûdÏnÌ. ÑVöichni jsme nep¯etrûitÏ sledov·ni.ì
Podle dopisovatele BBC Jonah Fishera,
kter˝ byl z·¯Ì vypovÏdÏn z Eritreje coby mezin·rodnÌ zpravodaj v Asma¯e, se eritrejsk·
vl·da pravdÏpodobnÏ Ñob·v·, ûe lidÈ, kte¯Ì
usilujÌ o co nejvÏtöÌ oddanost Bohu, nebudou
souËasnÏ dostateËnÏ vlastenecky sm˝ölejÌcÌ
a nebudou se tÌm p·dem ochotni podrobovat
instrukcÌm st·tu.ì
Hlas muËednÌk˘ sponzoroval p¯eklad knihy ÑNejvyööÌ zasvÏcenÌì do tamnÌho hlavnÌho
jazyka tigrigna (Na tento p¯eklad p¯ispÏla
takÈ »esk· poboËka Hlasu muËednÌk˘ Ë·stkou 2000 dolar˘.) Tato kniha vypr·vÌ p¯ÌbÏhy souËasnÈ pron·sledovanÈ cÌrkve z nejr˘znÏjöÌch oblastÌ svÏta.
ñ Hlas muËednÌk˘, USA, b¯ezen 2005

PracovnÌci Hlasu muËednÌk˘ p¯icestovali do IndonÈsie, aby v†tÈto p¯ev·ûnÏ
muslimskÈ oblasti distribuovali pomoc
obÏtem tsunami.
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ÿetÏzovÈ dopisy
V sovÏtskÈm denÌku Molodaja Gruzija jsme se dovÏdÏli o odsouzenÌ t¯ech pravoslavn˝ch vÏ¯ÌcÌch, Kasimova, MaËalova a Abramaöviliho. ZloËin, kter˝ sp·chali, spoËÌval v organizov·nÌ ¯etÏzov˝ch dopis˘.
Protoûe se jedn· o zvl·ötnÌ typ sovÏtskÈ zloËinnosti, nezn·mÈ ve svobodnÈm
svÏtÏ, pokusÌm se to vÌce p¯iblÌûit. Z d˘vodu z·kazu publikovat evangelia nebo
k¯esùanskÈ knihy rozhodli se naöi brat¯i ps·t ruËnÏ nebo na psacÌm stroji dopisy s mnoha karbonov˝mi kopiemi ñ nemÏli totiû û·dnÈ tiska¯skÈ stroje ñ
a posÌlat je na adresy zÌskanÈ z telefonnÌho seznamu nebo je h·zet lidem do
schr·nek. Ti, kte¯Ì je dostali, byli v dopise poû·d·ni, aby je rozmnoûili a rozöÌ¯ili
tÌm sam˝m zp˘sobem. Takto se dostaly do nejzapadlejöÌch kout˘ sovÏtskÈho
impÈria. Pr·ce p˘vodnÏ zaËala na Kavkaze, ale nap¯Ìklad i ukrajinskÈ noviny
naznaËovaly, ûe tyto dopisy obÌhajÌ i u nich.
Ten dopis, za kter˝ öli naöi brat¯i do vÏzenÌ, zaËÌnal modlitbou ÑOtËe n·öì,
jejÌû v˝znam kdyby lidÈ v SovÏtskÈm svazu neznali, sotva by byli pro tyto
¯etÏzovÈ dopisy. V dopise d·le st·lo: ÑAteistÈ jsou pomahaËi antikrista. NemÏjme s nimi û·dnÈ spojenectvÌÖ ÇR·jë, kter˝ ateistÈ a jejich vl·da na zemi vytvo¯ila je podvod. Antikristi si lidi kupujÌ filmy a jinou z·bavou a sv·dÏjÌ je bezboûn˝m uËenÌmÖ Berou n·m naöe dÏti a d·vajÌ je do sv˝ch ökolek a ökol, kde
jsou vychov·v·ny bez l·sky. Tam v nich takÈ niËÌ jak˝koli n·znak vÌry v Boha.
DÏti se pak st·vajÌ hrub˝mi, propadajÌ alkoholu a zaËÌnajÌ kr·st.ì Dopis pak
konËÌ v˝zvou k modlitbÏ o BoûÌ milost, odpuötÏnÌ a ochranu.
Tyto dopisy mÏly zvl·ötnÌ d˘leûitost pro sovÏtskÈ dÏti, kter˝m nebylo dovoleno navötÏvovat bohosluûebn· shrom·ûdÏnÌ a staly se v˝znamn˝m v˝chovn˝m
prost¯edkem mladÈ generace. A neölo jen o p·r takov˝ch dopis˘. KomunistickÈ noviny n·s samy informovaly, ûe k¯esùanÈ tÏmito dopisy doslova zaplavili
nap¯Ìklad mÏsto Tbilisi.
DalöÌ noviny, tentokr·t z MoldavskÈ SSR, hovo¯ily o Ñ˙toku ze strany vÏ¯ÌcÌchì. Po pades·ti letech krvavÈ tyranie se ateistÈ v SSSR dostali do defenzÌvy.
A jednou z takov˝ch zbranÌ, kterou k¯esùanÈ zasadili v˝znamn˝ ˙der komunist˘m, kte¯Ì mÏli k dispozici vöechny ökoly, vydavatelstvÌ, rozhlas, televizi,
a takÈ vÏzenÌ a muËenÌ, byly tyto prostÈ ¯etÏzovÈ dopisy!
Vyz˝v·me vöechny Ëten·¯e aby pouûÌvali podobnÈ zbranÏ. CÌrkev nikdy nem˘ûe p¯ijmout p¯edstavu, ûe je organizacÌ, ve kterÈ nÏkolik lidÌ pracuje a ostatnÌ
na to p¯ispÌvajÌ penÏzi. My vöichni jsme Ë·stÌ vöeobecnÈho knÏûstvÌ vÏ¯ÌcÌch,
a tedy zahrnuti do öÌ¯enÌ evangelia, jak v blÌzkÈm, tak dalekÈm svÏtÏ.
ñ Z knihy Richarda Wurmbranda The Overcomers
NynÌ n·m m˘ûete takÈ ps·t na naöi e-mailovou adresu:
ppc-sf@cmail.cz
DalöÌ informace v†angliËtinÏ lze najÌt na internetov˝ch adres·ch:
www.persecution.com
www.persecution.net
StaröÌ ËÌsla v†elektronickÈ podobÏ naleznete na internetovÈ adrese:
mucednici.prayer.cz

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

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

Indie
V E S VA Z O V É M S TÁT Ě K A R N ÁTA K A
BYLO NALEZENO ZHMOŽDĚNÉ TĚLO
Z AV R A Ž D Ě N É H O E VA N G E L I S T Y
DILLÍ, 22. února (Compass) – Patrně násilná smrt
křesanského evangelisty v indickém státě Karnátaka znovu zviditelnila sílící trend projevů násilí proti
křesanům v dříve relativně pokojném svazovém státě na jihu země. 11. února bylo v městečku v distriktu
Mysore ve státě Karnátaka nalezeno tělo pětadvacetiletého pastora Narayana.
„Tělo bylo nalezeno v jeho domovském městě Channapatana, které se nachází přibližně 20 kilometrů
jižně od správního střediska Béngalúru,“ uvedl
v rozhovoru pro agenturu Compass Sajan K. George,
národní koordinátor organizace Global Council of Indian Christians (GCIC, Globální rada indických křesanů). „Tělo bylo převezeno na pitvu a lékaři ještě
před sepsáním oficiální zprávy prohlásili, že byl pastor evidentně brutálně zavražděn – měl zlámaná žebra, vyražené zuby a poranění v oblasti břicha.“
„Oficiální pitevní zpráva však uvádí, že se patrně
jednalo o sebevraždu,“ dodal George. „V době, kdy
byla zpráva zveřejněna, bylo tělo již spáleno.“
George má podezření, že jsou za Narayanovu smrt
odpovědní hinduističtí extrémisté a že se jejich sympatizanti postarali, aby vina skutečných pachatelů
nevyšla najevo. „Proč proběhla kremace v takovém
spěchu?“ ptá se George.
Narayan se stal křesanem před čtyřmi lety.
V Rádžasthánu absolvoval teologickou přípravu a poté
se přestěhoval zpátky do Karnátaky, aby zde působil
jako evangelista. George uvedl, že místní vesničané
podporují verzi sebevraždy.
„Tři členové průzkumné mise zjistili, že pastor Narayan neměl žádné nepřátele, ani nebyl pro nikoho
hrozbou,“ konstatoval George. „Odhalili však, že
v distriktu Mysore dochází k útokům na příslušníky
křesanské menšiny již řadu let a bylo při nich zničeno několik sborových budov.“
K útoku na Narayana došlo v době konání spirituálních seancí v Mysore, která pořádala indická guru
jménem Sri Mata Amritanandamayi Devi. Guru je
známou podporovatelkou „zpětných konverzí“ křesanů, na které se zaměřuje organizace Vishwa Hindu
Parishad (VHP, Světová hinduistická rada).
George jménem GCIC požaduje, aby vláda vydala
příkaz k oficiálnímu prozkoumání případu Ústředním
vyšetřovacím úřadem.
– Compass Direct, USA, 22. února 2005

