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Bezv˝znamn˝ augustini·nsk˝ mnich Martin Luther
se p¯es noc stal zn·m˝m v celÈ SvatÈ ¯Ìöi ¯ÌmskÈ n·roda nÏmeckÈho. Sv˝mi pÏtadevades·ti tezemi proti obchodu s odpustky pÌchl do vosÌho hnÌzda a znep¯·telil si tehdejöÌ cÌrkev i cÌsa¯e. To, ûe neodvolal,
ale tvrdohlavÏ trval na BoûÌm slovu jako na jedinÈm
vodÌtku cÌrkevnÌho uËenÌ, se povaûovalo za nesl˝chanÈ. Lutherovy myölenky se NÏmeckem rychle
öÌ¯ily, jeho spisy se vöude Ëetly a diskutovaly.
N¡SILN… ODVLE»ENÕ Z KAZATELNY

PrvnÌmi p¯Ìvrûenci Lutherova uËenÌ v Antverp·ch,
tehdy ovl·dan˝ch Habsburky, byli augustini·ni.
Ani ne dva roky po p¯ibitÌ tezÌ bylo v kl·öte¯e
Sv. Michaela v Bruselu k·z·no evangelium o jedineËnÈ milosti BoûÌ. O tÈto Ñnesl˝chanostiì byla
okamûitÏ informov·na cÌrkevnÌ i svÏtsk· moc. Z·leûitosti se chopila inkvizice, kter· se snaûila ÑlutherskÈ mnichyì vyslÌdit. P¯evor kl·ötera Jind¯ich
z Z¸phtenu byl n·silÌm odvleËen z kazatelny a uvÏznÏn. Aby se toto kacÌ¯stvÌ zcela vyko¯enilo, byl kl·öter strûen a srovn·n se zemÌ. Takov˝ strach mÏli
z poselstvÌ o nezaslouûenÈ milosti BoûÌ. ÿ·dovÈ
bratry rozdÏlili do jin˝ch kl·öter˘, avöak ty, kterÈ
podezÌrali z toho, ûe se drûÌ Lutherova uËenÌ, uvÏznili a nechali vysl˝chat profesory univerzity v Loewenu. Komu byl ûivot mil˝, musel vyznat svou vÌru
v dogmata ¯ÌmskÈ cÌrkve. Vöichni podez¯elÌ ñ s v˝jimkou Jind¯icha Voese a Jana van Esche ñ ve strachu z up·lenÌ odvolali.
pokračování na str. 1

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

Jejich odpovÏÔ inkvizitor˘m
znÏla: ÑDrûÌme se BoûÌho slova.
Slova cÌrkevnÌch otc˘ a z·vÏry
koncil˘ platÌ takÈ pro n·s, pokud
odpovÌdajÌ evangeliu. Papeû ale
nem· û·dnÈ pr·vo p¯ikazovat Ëi
zakazovat, co jiû p¯edtÌm B˘h s·m
nep¯ik·zal nebo nezak·zal. Za
sp·sou Ëi zavrûenÌm stojÌ BoûÌ, nikoliv lidskÈ slovo.ì TÌmto jasn˝m
vyzn·nÌm sami nad sebou vyslovili rozsudek smrti. PoniûujÌcÌm
zp˘sobem byli vylouËenÌ z cÌrkve
a p¯ed·ni svÏtskÈ moci k vykon·ni
rozsudku. Tento form·lnÌ akt
slouûil k tomu, aby si cÌrkev zachovala ÑËistÈ ruceìñ kacÌ¯e nepopravovala cÌrkev, ale st·t. Tak jako JeûÌöe Krista odsoudil Pil·t.

DÿEVO POTAéEN… ZLATEM

ÑZlat˝ olt·¯ umÌstil
(MojûÌö) ve stanu
setk·v·nÌ p¯ed
oponu.ì
(EXODUS 40,26)

DrazÌ brat¯i a sestry!
OSTÿÕHANÕ
A V KAJÕCNICK…M PYTLI

StojÌ ps·no, ûe MojûÌö umÌstil zlat˝ olt·¯, na
kterÈm se p·lilo kadidlo, do stanu setk·v·nÌ. Byl ale ten olt·¯ opravdu zlat˝? PohlÈdneme-li do Exodus 30,1, s p¯ekvapenÌm zjistÌme, ûe B˘h p¯ik·zal MojûÌöovi: ÑZhotovÌö
takÈ olt·¯ k p·lenÌ kadidla. Z ak·ciovÈho
d¯eva jej zhotovÌö.ì Nebyl tedy zlat˝, ale
d¯evÏn˝ a MojûÌöovi bylo n·slednÏ ¯eËeno:
ÑPot·hneö jej Ëist˝m zlatem.ì
Byl to tedy ve skuteËnosti d¯evÏn˝ olt·¯
s trochou zlata na povrchu. A byla to opravdu troöka zlata, jen na pozlacenÌ. A p¯estoûe
bylo na tomto olt·¯i tak m·lo zlata, naz˝v·
jej B˘h zlat˝m olt·¯em.
»asto si klademe ot·zku, jak se na mne B˘h
vlastnÏ dÌv·? Je ve mnÏ tolik h¯Ìönosti. »asto
m·me myölenky, ûe i samo peklo by se za nÏ
nemuselo stydÏt. A m·me na svÈm kontÏ
i öpatnÈ skutky. Jsme opravdu jen Ñd¯evÏnÌì, avöak B˘h zkoum·: je toto d¯evo potaûeno zlatem? A je-li potaûeno zlatem, pak
o n·s nemluvÌ jako o d¯evÏnÈm olt·¯i potaûenÈm trochou zlata, ale naz˝v· n·s olt·¯em
zlat˝m.
VÌme dob¯e, jakÈ mnoûstvÌ chleba repre-

Jind¯ich a Jan, ost¯Ìh·ni a navleËeni do kajÌcnick˝ch pytl˘, bÏûeli
na popraviötÏ st¯edem dÏsivÈho
procesÌ. Na popraviöti je kat naposled vyzval, aby odvolali. Jind¯ich Voes a Jan van Esch vöak
zavrtÏli hlavami, zaËali zpÌvat
ÑTebe Boûe chv·lÌmeì, a Ëekali na
smrt. OheÚ vzplanul a oba odsouzence brzy zahalil kou¯ a udusil
jejich zpÏv.
Martinem Lutherem zpr·va
o smrti obou augustini·n˘ hluboce ot¯·sla. ÑVe skuteËnosti jsem
mÏl b˝t prvnÌm muËednÌkem evangelia j·,ì ¯ekl. ÑB˘h mne vöak neuznal za hodna.ì Pod dojmem
smrti prvnÌch muËednÌk˘ reformace Martin Luther napsal slova
chor·lu ÑZanotujme novou pÌseÚ!ì
Ale evangelium nebylo moûnÈ
zadrûet ani ohnÏm, ani meËem ani
opr·tkou.
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Malajsie

zentuje p¯i VeËe¯i P·nÏ tÏlo Kristovo. Je ho
skuteËnÏ jen kousek. StejnÏ tak je tomu s vÌnem. A p¯esto m·me Krista, celÈho Krista,
ûijÌcÌho v n·s. B˘h se na n·s dÌv· jako na lidi
jsoucÌ k¯esùany skrz na skrz, jako na dÏti
BoûÌ, neboù sÌmÏ Kristovo je zaseto v naöich
srdcÌch.
VysÌlali jsme evangelium do rudÈ »Ìny a p¯iölo jen nÏkolik m·lo reakcÌ. Jednomu z naöich
posluchaË˘ se poda¯ilo propaöovat do Hongkongu zajÌmav˝ dopis. V nÏm pÌöe n·sledujÌcÌ: ÑJako chlapec jsem byl Ëlenem Rud˝ch
gard. NevÏ¯il jsem ani v Boha, ani v nebe,
ani v peklo a p¯irozenÏ ani v û·dnÈho Spasitele. Jednoho dne jsem poslouchal rozhlas
a n·hodnÏ jsem natrefil na vaöe vysÌl·nÌ. Zaujalo mÏ. A tak jsem vaöe relace poslouchal znovu a znovu. NynÌ vÏ¯Ìm v Krista.
Avöak m·m dvÏ ot·zky. PrvnÌ znÌ: ÇP¯ijme
B˘h nÏkoho z rudÈ »Ìny?ë Ve vaöem vysÌl·nÌ
hovo¯Ìte o cÌrkvi. Ale u n·s je tomu tak, ûe
B˘h je v nebi a my jsme v rudÈ »ÌnÏ a û·dnÈ
sbory tady jiû tak¯ka nem·me. M˘ûe B˘h
nÏkoho p¯ijmout bez cÌrkve: Je cÌrkev absolutnÏ nezbytnou?ì Tento chud˝ chlapec nevÌ,
jak mnoho cÌrkvÌ m·. Vöechny cÌrkve z celÈho
svÏta pat¯Ì tÏm, kte¯Ì milujÌ Krista. B˘h nerozdÏluje cÌrkev na americkou, francouzskou, ruskou nebo ËÌnskou. VidÌ jen jednu
vöeobecnou cÌrkev pat¯ÌcÌ vöem k¯esùan˘m.
Pak tento hoch poloûil druhou ot·zku:
ÑMohli byste mÏ, prosÌm, nauËit modlit? Jak
bych se mÏl modlit? ZaËÌn·te a konËÌte kaûdou rozhlasovou relaci modlitbou. R·d bych
se rovnÏû modlil, ale nevÌm jak. M˘ûete mi
pomoci?ì
Tento chlapec, kter˝ nebyl nikdy v kostele,
ani nezn· modlitbu P·nÏ, kter˝ neslyöel ani
û·dnou liturgii, n·slednÏ ¯Ìk·, jak si modlitbu p¯edstavuje. M˘ûete mÌt doktor·t teologie
a p¯esto nemusÌte vÏdÏt, co prav· modlitba
je. Ale tento d¯ÌvÏjöÌ komunista popisuje svou
p¯edstavu o modlitbÏ n·sledovnÏ: ÑMyslÌm,
ûe modlit se, znamen· hovo¯it cel˝ den takov˝m zp˘sobem, ûe ke vöemu, co ¯eknete, m˘ûete p¯ipojit ÇAmenë.ì Jak· n·dhern· definice modlitby.

O D VÁ Ž N Ý K O N V E R T I TA
Kdokoli se v Malajsii může stát křesanem, až na etnické Malajce. Ti se
totiž narodili jako „muslimové“ a tvoří
zhruba tamní 50% populace.
Ačkoli jsou v hlavním městě vesměs bohaté čínské křesanské sbory a naleznete zde rovněž sbory indické, muslimské úřady malajský
etnický sbor odmítají povolit. Hlas
mučedníků pracuje v Malajsii již víc
než deset let.
Nedávno se naši pracovníci setkali s jedním z našich tamních tajných spolupracovníků, který při této
schůzce vyprávěl o tamních poměrech:
„Za uplynulých pět set let historie
církve v Malajsii nebylo vůbec nic
uděláno pro evangelizaci muslimů –
pro ty, kteří jsou etničtí Malajci.
Pokud čte v Malajsii muslim Nový
zákon, je již polovina práce vykonána. Před třiceti lety mi jeden přítel
daroval Nový zákon. Pán se dotkl
mého života a já jsem horlil pro obrácení malajských muslimů.
V mém sboru mi říkali: „Říkáš si
o problémy a přivedeš do potíží
i muslimy, kterým budeš sloužit.
Mnohokrát jsem byl takto varován
a mnohokrát se mě pokoušeli umlčet. Všichni rádi žijeme ve zdejším
blahobytu a myslíme jen na své rodiny. Avšak v roce 1987 bylo zatčeno deset pastorů za evangelizaci
muslimů. Jejich vlastní sbory se jich
zřekly. Všichni později odjeli ze
země.
V našich sborech máme spoustu
literatury, ale ta se zaměřuje hlavně
na Indy a Číňany a nikoli na etnické
Malajce. U nás platí tzv. zákon
o vnitřní bezpečnosti, na jehož základě se nesmějí pro etnické Malajce tisknout evangelizační materiály
a pod pohrůžkou zatčení. Přitom vás
mohou držet ve vazbě až rok bez
soudního procesu.
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Tomuto zp˘sobu modlitby se m˘ûeme p¯iuËit od naöeho b˝valÈho ËÌnskÈho komunisty,
kter˝ slyöel t¯i nebo Ëty¯i naöe kr·tk· evangelijnÌ vysÌl·nÌ. O tomto ËÌnskÈm mladÌkovi
jiû nic dalöÌho nevÌme. Je z¯ejmÏ naprosto bez
biblickÈho vyuËov·nÌ. Je Ñd¯evemì, ale je to
d¯evo potaûenÈ trochou zlata. Z nÏkolika rozhlasov˝ch relacÌ m˘ûe zatÌm jen tuöit, o Ëem
vlastnÏ je Bible. Ale je pln˝ touhy po cÌrkvi,
touûÌ hovo¯it k Bohu zp˘sobem, ve kterÈm
m· zalÌbenÌ. B˘h naz˝v· takovÈ d¯evo, potaûenÈ kouskem zlata, zlat˝m olt·¯em.
VzpomÌn·m, jak jsem kdysi hovo¯il s rusk˝m d˘stojnÌkem. Vypr·vÏl jsem mu o Kristu.
Vöechno, co jsem mu povÏdÏl, bylo pro nÏho
nÏco zbrusu novÈho. Ve ökole se uËil, ûe n·boûenstvÌ je vyn·lez americk˝ch imperialist˘, ûe to vöechno je zcela stupidnÌ, Bible ûe je
podvrh a spoustu podobn˝ch vÏcÌ.
Kdyû jsem mu vypr·vÏl n·ö p¯ÌbÏh o pozlacenÈm d¯evÏ, pozornÏ poslouchal a pak
¯ekl: ÑPane, to, co ¯Ìk·te, nenÌ pro mÏ zcela
novÈ. Jedno podzimnÌ odpoledne jsem pozoroval z okna mÈho bytu velkÈ vÏtvÏ stromu.
ÿekl jsem si tehdy: ÇTyto vÏtve budou opÏt
plnÈ listÌ, kvÏt˘ a pozdÏji i ovoce.ë ZavlaûÌm
zemi a ta se mi odvdÏËÌ pöeniËn˝m klasem
nebo kvÏtinami. VhodÌm uhlÌ do ohnÏ a oheÚ
je p¯emÏnÌ na kr·snÈ z·¯ivÏ bÌlÈ plameny.
Miluji Toho, ke kterÈmu m˘ûete p¯ijÌt s duöÌ
Ëernou jako uhlÌ a kter˝ dok·ûe tuto duöi p¯emÏnit na kr·sn˝ bÏlostn˝ plamen. DÏkuji v·m
z celÈho srdce, ûe jste mi nynÌ ¯ekl, ûe jeho
jmÈno je JeûÌö Kristus. Neznal jsem jeho jmÈno, ale mÏl jsem vûdy pocit, ûe nÏkdo takov˝
musÌ existovat.ì
TakÈ tento ËlovÏk toho mnoho nevÏdÏl. Byl
jen d¯evÏn˝m olt·¯em. Jeho ûivot mohl b˝t
i öpatn˝, ale B˘h vidÏl, ûe v jeho ûivotÏ je
p¯ece jen cosi zlatÈho, totiû hled·nÌ nÏËeho
vyööÌho, touha po Bohu. A kv˘li tomu ho B˘h
odmÏnil. P¯ivedl ho v kontakt s lidmi, kte¯Ì
Boha znali a tak se tento ËlovÏk mohl st·t
BoûÌm dÌtÏtem.
ObËas u lidÌ pozorujeme urËitÈ duchovnÌ
zaË·tky, kterÈ se n·m vöak zdajÌ tak nepatrnÈ, ûe nestojÌ ani za zmÌnku. Ale p¯esto mo-

Když se muslimové rozhodnou
následovat Krista, zaplatí za to nemalou daň v podobě pronásledování. Na prvním místě přijdou o práci
a mnozí se stanou jejich nepřáteli.
Úřad pro náboženství, vláda i jejich
vlastní komunita se postaví proti nim.
S ústrky se budou potkávat doslova
na každém kroku. A přesto se mnoho muslimů obrací ke Kristu.
Jedna mladá malajská dívka jménem Aiša pracovala v továrně. Jednou si v práci všimla jistého mladého Číňana, jak si čte Bibli. Bylo jí ho
líto, a proto mu začala vyprávět o své
islámské víře a rovněž mu řekla, že
Bible je podvodnou knihou. Mladík ji
vyzval, aby si sama udělala o Bibli
obrázek a přečetla si ji. A tak si
dívka koupila Bibli, aby se sama utvrdila, že je to kniha podvodná. Když
ji však začala číst, s údivem zjistila,
že má úplně jiný charakter, než jak jí
líčil v mešitě imám. Nakonec šla
s oním mladíkem do sboru, ale z důvodu bezpečnosti si raději sedli
v kostele každý jinam.
Písně, které se ve shromáždění
zpívaly, promlouvaly k dívčině srdci. Slyšela o tom, že Ježíš zemřel
za její hříchy. Dívka se modlila:
‚Bože, co jsem vlastně já? Jsem
křesanka, nebo muslimka?‘ Když
se vrátila domů, byla stále zmatená a nerozhodná. Dál se modlila
na koberečku pětkrát denně jako
muslimka. Začala se však i modlit
jako křesanka. Pak měla sen, ve
kterém jí Ježíš řekl: ‚Já jsem cesta,
pravda a život. Zemřel jsem za
tebe.‘
Její spolubydlící brzy zjistila, že
se Aiša přestala modlit pětkrát denně muslimské modlitby, že se přestala zahalovat a každou neděli je
pryč. Našla rovněž dopis, ve kterém
se Aiša přiznávala ke své konverzi,
a ten plná hněvu ukázala v práci
vedoucímu. Ten se s jejími rodiči
a policií domluvili, že dívku odvezou
na jakési léčebné rehabilitační centrum, aby tam z ní ‚vyhnali křesan-
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hou b˝t u Boha velmi cennÈ. Jsme k¯ehkÈ
bytosti, jsme lidÈ. Jsme tak slabÌ, ûe vöelijak
kles·me a vöechno, co jeötÏ z˘st·v·, n·m p¯ipad· jen jako Ñd¯evÏnÈì. B˘h ale hledÌ k srdci, vÌ, jak hledat skrytÈ zlato.
V Kristu V·ö

ské démony‘. A tak dívku unesli a dali
do tohoto zařízení.
Tam dívku polévali vodou, sypali
na ni květy, ale nic to nepomáhalo.
Místo toho jim Aiša začala vyprávět o místech v Koránu, kde se
hovoří o Ježíši. Pak k ní přistoupilo
patnáct imámů. Položili dívku na
břicho a začali jí tlouci do zad, od
ramen až k pasu dlouhými holemi
obalenými do pryže. Dívka se modlila: ‚Pane, potřebuji tvou pomoc.‘
Pokaždé když ji udeřili, pronesli
modlitbu a přečetli verš z koránu.
Takto to opakovali více než třicetkrát.
Aiša později vyznala, že po modlitbě přestala najednou vnímat bolest. Když muži konečně přestali,
dívka vstala a šla do kuchyně, aby
jim připravila jídlo. Imánové byli udiveni, že může vůbec chodit. O několik dní později se dívce díky velikému dešti podařilo z tohoto zařízení
utéci do džungle. Tam vyhledala nějaké křesany, změnila si jméno
a začala se oblékat jako Indka. Aiša
pak navštěvovala biblickou školu
a v současnosti je provdána za jednoho čínského křesana. Ale úřady
se snaží takové případy překazit,
protože všichni etničtí Malajci musí
mít ve svých osobních dokladech
uvedeno, že přísluší k náboženství
muslimskému. Muslimští konvertité
ke křesanství si tuto identifikaci nemohou změnit.
Většina indických nebo čínských
křesanů neumí malajsky, a proto
nejsou schopni v tomto jazyce šířit
evangelium. Křesanské bohoslužby se v malajštině nekonají.
Pořádáme pravidelně v džungli
dvoutýdenní vzdělávací setkání, na
kterých si předáváme zkušenosti,
jak evangelizovat malajské muslimy. I v našem národě jsou díky Bohu
křesané, kteří jsou ochotni v této
záležitosti podstoupit riziko.
Snažíme se šířit literaturu a audiokazety. Chodíme do různých míst
a zpíváme tam křesanské písně.

[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
poch·zÌ z d¯ÌvÏjöÌho anglickÈho zpravodaje
Hlasu muËednÌk˘.]

SevernÌ Korea
SVÃTLO V TEMNOTÃ

BÏhem uplynul˝ch patn·cti let jsem pracoval
u Hlasu muËednÌk˘ a mÏl jsem tu Ëest hovo¯it
s mnoha pron·sledovan˝mi k¯esùany z nejr˘znÏjöÌch zemÌ. Avöak û·dn· z naöich misijnÌch cest mÏ nep¯ipravila na to, co jsem zaûil
na hranicÌch »Ìny se SevernÌ Koreou.
P¯ed lety, kdyû jsem p¯ipravoval Ël·nek
o S˙d·nu, jsem poloûil ot·zku Richardu
Wurmbrandovi: ÑCo si myslÌte o situaci v S˙d·nu.ì OdpovÏdÏl: ÑO S˙d·nu v·m nemohu
¯Ìci v˘bec nic.ì
Jeho odpovÏÔ mÏ zm·tla, ale trpÏlivÏ jsem
Ëekal na jejÌ objasnÏnÌ.
ÑVöechno, co bych v·m ¯ekl o S˙d·nu, by
byla leû. SkuteËnost je totiû mnohem hroznÏjöÌ neû bych jÌ dok·zal popsat. A kdybych
v·m ¯ekl jen kousek o tom, co se tam dÏje,
pak dnes v noci z¯ejmÏ nezamhou¯Ìte oka.ì
Tato slova se mi vybavila rovnÏû ve spojitosti s Ël·nkem o SevernÌ Koreji. Cokoli napÌöi nebude ve srovn·nÌ s hrozivou skuteËnostÌ v˘bec niËÌm. To, co proûÌvajÌ naöi
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spoluvÏ¯ÌcÌ v tÈto zemi je nemoûnÈ slovy vylÌËit.
Tento izolovan˝ dvacetimilionov˝ n·rod se
stal nejnep¯·telötÏjöÌm mÌstem na zemÏkouli.
Je to zemÏ, kde jsou vlastnÌ obËanÈ vÏznÏni,
muËeni a popravov·ni a kde lidsk˝ ûivot nem·
pro tamnÌ reûim v˘bec û·dnou cenu.

Udivení Malajci pak přicházejí a jsou
pohnuti Kristovou láskou, která
z těchto písní v jejich jazyce vyzařuje. Je to však velmi nebezpečné.
Prosíme, pamatujte na nás ve svých
modlitbách.“
– Hlas mučedníků, Kanada, září
2005

DVA KIMOV…

Kim Il Sung (Kim Ir-sen) se k moci dostal
v roce 1945 a to s p¯ispÏnÌm SovÏtskÈho svazu a zavedl v zemi Stalinsk˝ kult. V roce 1949
vöak vztahy se SovÏtsk˝m svazem silnÏ
ochladly a severokorejsk˝ vl·dce v zemi zavedl vlastnÌ kult osobnosti jako souË·st zvr·cenÈ ideologie zvanÈ Juche (sebed˘vÏra). Pak
n·sledovaly roztrûky s dalöÌmi Ë·stmi komunistickÈho svÏta. V roce 1970 byla Juche ofici·lnÏ p¯ijata 5. sjezdem strany jako jedin˝
platn˝ princip pro veökerÈ jedn·nÌ. Od tÈ
doby se tuto ideologii musil uËit kaûd˝ obyvatel od druhÈho roku svÈho ûivota. VyuËov·nÌ tÈto ideologie, vËetnÏ projev˘ a Ëin˘ obou
dikt·tor˘, zabÌrajÌ zhruba t¯etinu uËebnÌch
osnov. Kdyû bylo Kim Ir-senovi osmdes·t,
byla cel· zemÏ zaplevelena jeho sedmdes·ti
bronzov˝mi sochami, Ëty¯iceti tisÌci plastikami, dvÏ stÏ pades·ti pomnÌky, t¯i sta pades·ti
pam·tnÌky, t¯i a p˘l tisÌci ÑvÏûemi vÏËnÈho
ûivotaì a t¯iadvacetimetrovou bronzovou sochou, kter· ˙dajnÏ st·la v p¯epoËtu dvÏ miliardy korun.
Kim Jong Il se dostal k moci v roce 1994,
a m· se za to, ûe je jeötÏ nemilosrdnÏjöÌ neû
jeho otec. P¯ed Ëasem se v tisku objevily zpr·vy, ûe v sÌdle Kim Jong Ila se ve sklepenÌch
nach·zÌ z·soba asi 10 000 lahvÌ znaËkovÈho
francouzskÈho vÌna a v˘dce si nech· kaûd˝
den t¯i otev¯Ìt, aby se pro nÏkterou z nich
rozhodl. DovÏdÏli se rovnÏû o tom, ûe m· na
svÏdomÌ obchody s drogami, nech·v· stavÏt
pracovnÌ t·bory a vyr·bÌ zbranÏ. Je na Z·padÏ popul·rnÌ kv˘li tomu, ûe utr·cÌ miliony
za jÌdlo, honosn· sÌdla, automobily, osobnÌ
sluhy a vöechny formy z·bavy ñ vynaloûil
nap¯. patn·ct milion˘ americk˝ch dolar˘, aby

AËkoli byla Aiöa unesena vlastnÌ rodinou a bita isl·msk˝mi duchovnÌmi,
rozhodla se n·sledovat Krista a nechala se pok¯tÌt.

n

Eritrea

Z AT Č E N Í S T U D E N T Ů P Ř I
S T U D E N T S K É O S L AV Ě
Oslava konce školního roku je nevyhnutelnou událostí pro všechny
studenty. Avšak když se při této příležitosti sešlo osmdesát křesanských mládežníků ve veřejném parku v hlavním eritrejském městě
Asmaře, vrhli se na ně příslušníci
tajné bezpečnosti a všechny studenty pozatýkali. Dr. Berhane Asmalash, ředitel eritrejské organizace pro
lidská práva Release Eritrea, prohlásil, že rodiče a přátelé zatčených
padesáti chlapců a třiceti dívek byli
touto událostí šokováni a hluboce
znepokojeni.
25. června vyšel tiskem článek,
ve kterém Dr. Asmalash vyjadřuje
následující znepokojení: „Největší
obavy nám dělají dva aspekty této
události. Za prvé, že zatčenými jsou
dosud nezletilé děti a myslím, že se
co do počtu a věku zadržených stala eritrejská vláda držitelkou smutného rekordu. Za druhé se obávám,
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do zemÏ p¯ivedl vrcholovÈ americkÈ z·pasnÌky.
Po cel· desetiletÌ Kim Il Sung a nynÌ jeho
syn Kim Jong Il utÌkali p¯ed svÏtov˝m ve¯ejn˝m mÌnÏnÌm svou snahou vybudovat vlastnÌ Ñutopickouì spoleËnost za cenu utrpenÌ
svÈho vlastnÌho n·roda. Oba dva KimovÈ
jsou osobnÏ zodpovÏdnÌ za tragickou smrt
milion˘ Severokorejc˘. V souËasnosti se odhaduje, ûe je v severokorejsk˝ch pracovnÌch
t·borech asi na jeden milion lidÌ, kte¯Ì jsou
nuceni k otrockÈ pr·ci. KromÏ toho je asi
10 % obyvatelstva ve vÏzenÌ. P¯itom pr˘mÏrn· ûivotnost vÏznÏ je odhadov·na na pÏt let.

že jde o typický příklad zneužití nástrojů společnosti a zatčení lidí bez
ohledu na to zda něco spáchali nebo
nespáchali. Zdá se, že vláda Eritreje zintensivňuje svůj tlak vůči eritrejským evangelikálním křesanům
a členům dalších nelegálních církví
a popírá nejen jejich práva náboženská ale dokonce i společenská.“
Modlete se za stovky vězněných
eritrejských křesanů i za jejich zarmoucené rodiny.
– Hlas mučedníků, Kanada, srpen
2005
Z AT Č E N O P Ř E S D V Ě S T Ě
K Ř E S ŤA N Ů

NA BÿEZÕCH ÿEKY TUMAN

Více než dvě stovky křesanů bylo
zatčeno v Eritreji v souvislosti s koordinovanými útoky na křesanské
sbory, pracoviště a domovy, ke kterým v této marxistické zemi dochází
od 30. září. Velké obavy panují
o bezpečí zadržených stejně jako
o jejich rodinné příslušníky, kteří zatím zůstali na svobodě. Zdroje
v Eritreji uvádějí, že jde zatím
o nejhorší policejní akce svého druhu, které dosud v zemi proběhly.
Pamatujme v modlitbách na zadržené (i na jejich rodinné příslušníky
z nichž mnozí se nyní ocitli bez jakéhokoli příjmu) i na celou situaci
v zemi.
– Hlas mučedníků, Kanada, 6. října
2005

n

PrvnÌ den naöÌ cesty jsem st·l na b¯ehu ¯eky
Tuman, kter· rozdÏluje SevernÌ Koreu a »Ìnu. Na prvnÌ pohled p˘sobila pokojn˝m dojmem. NenÌ to û·dn˝ veletok, öirok· je asi
t¯icet metr˘ a jejÌ proud klidnÏ protÈk· krajinou. Avöak tato ¯eka byla z¯ejmÏ ze vöech
¯ek na svÏtÏ svÏdkem nejvÏtöÌho poËtu zma¯en˝ch lidsk˝ch ûivot˘.
PodÈl celÈ ¯eky jsou ve vzd·lenosti asi pades·t metr˘ vystavÏny maskovanÈ bunkry,
ve kter˝ch hlÌdkuje pohraniËnÌ str·û. MajÌ

IndonÈsie

SETNUTÍ TŘÍ DÍVEK
Tři dívky ve střední Sulawesi byly
v sobotu 29. října hrozným způsobem zavražděny. Všechny byly studentkami střední biblické školy. Terezie Morangkiová, Alfita Poliwoová,
Jarni Sambueová a Noviana Malewaová šly společně cestou vedoucí
do školy přes kakaovou plantáž
v Poso Cota, když byly náhle napa-

Ilustrace jak p¯ÌsluönÌci ËÌnskÈ ve¯ejnÈ bezpeËnosti nebo
severokorejötÌ agenti odtahujÌ uteËence p¯es hraniËnÌ most
zpÏt z†˙zemÌ »Ìny do SevernÌ Koreje
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za ˙kol zastavit kaûdÈho, kdo by chtÏl opustit zemi a to za pouûitÌ jak˝chkoli prost¯edk˘. ZoufalÌ uteËenci se snaûÌ hranici p¯ejÌt
zejmÈna v noci. MnozÌ vöak, pokud je nezastavÌ pohraniËnÌci, se v ¯ece utopÌ, coû platÌ
zejmÈna o dÏtech. V zimÏ je ¯eka zamrzl·
a p¯echod by mohl b˝t snazöÌ, avöak neöùastn˝m uprchlÌk˘m zase hrozÌ umrznutÌ, neboù
vÏtöina Severokorejc˘ nevlastnÌ ani zimnÌ
kab·t.
»ÌÚanÈ, kte¯Ì se odv·ûÌ bÏûenc˘m pom·hat, jsou ËÌnsk˝mi ˙¯ady pokutov·ni anebo
konËÌ ve vÏzenÌ. Za jedinou misku r˝ûe poskytnutou vyhladovÏl˝m Severokorejc˘m a
jejich dÏtem hrozÌ pokuta ve v˝öi roËnÌho platu. Naopak nynÌ dokonce ËÌnsk· vl·da nabÌzÌ
za chycenÌ uteËenc˘ ze SevernÌ Koreje finanËnÌ odmÏnu.
RovnÏû p¯ÌsluönÌci ËÌnskÈ ve¯ejnÈ bezpeËnosti a jejich pomocnÈ str·ûe nep¯etrûitÏ slÌdÌ po uprchlÌcÌch ze SevernÌ Koreje. PoblÌû
¯eky dokonce vyrostlo novÈ vÏzenÌ, kam jsou
tito bÏûenci umisùov·ni aû do jejich p¯ed·nÌ
severokorejsk˝m ˙¯ad˘m. Toto vÏzenÌ bylo
p¯itom postaveno na z·kladÏ mnoha stÌûnostÌ
na to, jak se s uteËenci zach·zÌ. Bylo totiû
zvykem, ûe ËÌnötÌ a severokorejötÌ pohraniËnÌci provlÈkli bÏûenc˘m buÔ nosnÌmi dÌrkami nebo za klÌËnÌ kost ûeleznÈ dr·ty a pak je
za tyto dr·ty sv·zali dohromady. KromÏ oblig·tnÌho bitÌ byli Ëasto ti, kte¯Ì kladli odpor,

deny muži oblečenými v černé oděvy a ozbrojenými mačetami. Terezii,
Alfitě a Yarni muži usekli hlavy. Novianě se podařilo útočníkům vytrhnout a utéci, ale i tak utrpěla několik sečných ran do tváře.
Hlavy zavražděných dívek byly
nalezeny několik kilometrů od jejich
těl. Jedno tělo vrahové položili před
jeden kostel a zbylé dvě před policejní stanici. Po zprávě o tomto hrůzném činu zrušil tamní prezident Susilo Bambang Yudhoyono všechny
plánované schůzky a odebral se na
poradu s představiteli bezpečnostních složek státu. Policie v oblasti
zvýšila ostrahu a díky tomu nedošlo
bezprostřednímu násilí, kterého se
obyvatelé obávali. Podle zpráv zatím nebyl nikdo v souvislosti s tímto
činem zatčen.
– Hlas mučedníků, Kanada,
2. listopadu 2005
D V Ě D A L Š Í VÁ Ž N Ě
POSTŘELENÉ DÍVKY
V POSO
Dvě středoškolačky jsou v kritickém
stavu poté, co 8. listopadu večer byly
postřeleny poblíž modlitebny letničního sboru. Ivone (její příjmení je
zatím neznámé) a Yuli Siti Nurainiová, obě sedmnáctileté, postřelili dva
muži na motocyklu ve čtvrti Gatot
Subroto v Poso. Ivone byla zasažena do čelisti na levé straně tváře,
zatímco Yuli do krku. V současnosti
jsou obě v nemocnici v kritickém
stavu.
Tento incident následoval po výše
popsaném hrůzném útoku na čtyři
křesanské dívky. Od té doby vláda
do celé oblasti odeslala stovky vojenských oddílů. Objevují se zprávy,
že útočníky se již podařilo zajistit,
ale žádná konkrétní jména uveřejněna nebyla. Tyto nedávné vražedné útoky však prozrazují, jaké nebezpečí od militantních islámských
skupin křesanům v těchto končinách hrozí. Pamatujme v modlitbách

NovÈ ËÌnskÈ vÏzenÌ pro severokorejskÈ uteËence
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na mÌstÏ zast¯eleni. (NynÌ se jiû tyto krutosti
dÏjÌ za zdmi novÈho vÏzenÌ, kterÈ je obehn·no silnou betonovou zdÌ.)
Ale to, co se dÏje s uteËenci na ËÌnskÈ stranÏ nenÌ tak¯ka niËÌm proti tomu, co je Ëek·
po n·vratu do SevernÌ Koreje, kde na seznamu nejtÏûöÌch zloËin˘ stojÌ v pop¯edÌ n·sledujÌcÌ t¯i: prvnÌm zloËinem je pomlouv·nÌ
st·tnÌho z¯ÌzenÌ, druh˝m zloËinem je vÌra
v Boha a koneËnÏ t¯etÌm zloËinem je pokus
o ˙tÏk ze zemÏ.
Navzdory tak ohromnÈmu riziku utÌkajÌ
kaûd˝m rokem tisÌce Severokorejc˘ do »Ìny.
Je bÏûnÈ, ûe jsou obyvatelÈ tÈto zemÏ na smrt
vyhladovÏlÌ. Jsou bez nadÏje a dÏti nejenom
zapomnÏly, co je to smÌch, ale dokonce i co je
to pl·Ë.
N·sledky hladomoru, kter˝ zde vypukl zaË·tkem devades·t˝ch let, se vl·da jiû nedok·zala nikdy vypo¯·dat a tak se hladovÏnÌ stalo
souË·stÌ ûivota obyvatelstva. Odhaduje se, ûe
asi 10ñ12% obyvatel zem¯elo bÏhem poslednÌch let hladem. A proto se ¯eka Tuman stala
jakousi ÑhranicÌ z·chranyì. P¯ispÏla k tomu
i skuteËnost, ûe ¯ada k¯esùansk˝ch organizacÌ vytvo¯ila systÈm jak pro materi·lnÌ, tak
i duchovnÌ podporu tÏchto uteËenc˘. JednÌm
z takov˝ch pracovnÌk˘ je ËÌnsk˝ Korejec pastor Kim.

nejen na zraněné dívky a příbuzné
zavražděných, ale na celou vážnou
situaci v této stále neklidné oblasti.
– Hlas mučedníků, Kanada,
8. listopadu 2005

n

Ghana

J E J I C H H L A S J E S LY Š E T
Po celém světě jsou síly islámu
v pohybu. Objevuje se nové odhodlání, zejména mezi mladými, navrátit se k islámu, který by se podobal
jeho začátků v 7. století. Nedávné
sebevražedné pumové útoky v Londýně provedli islámští militanti, kteří
měli britské občanství. Přátelé a příbuzní nám říkali, že byli zděšeni a že
nedokáží pochopit, co tyto lidi přimělo spáchat tak hrůzné činy. Vypadá to, jako bychom si již nebyli
vůbec jisti tím, kdo se může a kdo
nemůže stát islámským teroristou.
Co víme o těchto čtyřech mužích,
kteří věrně praktikovali islám? Zatímco v muslimském světě jsou takoví militanti v menšině, mají veliký
vliv, který není jen tak snadné přemoci. Paul Marshall ve své knize
Islam at the Crossroads k této skutečnosti poznamenává: „Je to nepatrná menšina (militanti) muslimů,
avšak pořád to jsou desítky milionů
lidí. A tito lidé jsou často organizovaní, zatímco jejich mírní muslimští oponenti nejsou nebo jsou dokonce radikály všelijak zastrašováni“
(str. 109).
Existuje také rozdílný charakter
islámské radikálnosti, který neužívá
bomby a násilí k šíření islámské vlády, ale je stejně zlověstný a protože
není tak snadno rozpoznatelný,
může být dokonce ještě nebezpečnější než sebevražední atentátníci.
Můžeme to nazývat benevolentnější stranou islámu, se kterou se sekáváme v Saúdské Arábii, Iránu
nebo Libyi. Tyto země využívají svou
ekonomickou sílu, aby navnadili chu-

KDO POMŸéE M…MU LIDU

Pastor Kim se narodil v »ÌnÏ do velice chudÈ
ateistickÈ rodiny. Jako mal˝ chlapec byl svÏdkem muËenÌ a popravy skupiny nÏkolika k¯esùan˘. Jeho otec tehdy prohl·sil: ÑTi k¯esùanÈ
jsou straölivÏ hloupÌ!ì
V roce 1984 se Kim ve vÏku 25 let oûenil
s velmi atraktivnÌ dÌvkou jmÈnem Yong Soon
Lee. Poch·zela z bohatÈ rodiny a jak Kim
prohlaöuje, pat¯ila trochu k reakËnÌ stranÏì.
Avöak v roce 1993 tuto mladou rodinu postihla tragÈdie, kdyû byla manûelka Kimova
brut·lnÏ zn·silnÏna a zavraûdÏna. V tÈ dobÏ
byl Kim ˙plnÏ na dnÏ a nevÏdÏl, co si poËÌt.
Yong Soon Lee se vöak jeötÏ rok p¯ed svou
smrtÌ stala k¯esùankou. Kim tehdy myslel, ûe
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jeho ûena bl·znÌ, neboù s·m v Boha od maliËka nevÏ¯il.
Pak se vöak stalo, ûe Kim zaËal ËÌst Bibli
a zaËal navötÏvovat malÈ shrom·ûdÏnÌ, kam
p¯edtÌm chodila jeho ûena. BÏhem nÏkolika
mÏsÌc˘ se B˘h dotkl jeho srdce. Brzy na to
Kim uvÏ¯il v Krista a zaËal navötÏvovat tajnÈ
biblickÈ vyuËov·nÌ a tehdy nabyl p¯esvÏdËenÌ, ûe ho P·n vol· k pr·ci, aby zakl·dal novÈ
sbory mezi korejsk˝mi komunitami ûijÌcÌmi
na severov˝chodÏ »Ìny. Bylo to tak silnÈ, ûe
se p¯estÏhoval do zak·zanÈho hraniËnÌho p·sma podÈl ¯eky Tuman. Zde pastor Kim p¯ijal
rozhodnÈ povol·nÌ ke svÈ sluûbÏ. O tÈto zkuöenosti s·m vypr·vÌ:
ÑVidÏl jsem z b¯ehu mrtv· tÏla, jak je pomalu un·öÌ proud ¯eky. älo p¯edevöÌm o ûeny
a dÏti. »ÌnötÌ voj·ci st·li na b¯ehu a dlouh˝mi
d¯evÏn˝mi tyËemi odr·ûeli plovoucÌ mrtvoly
od ËÌnskÈho b¯ehu ¯eky. TakovÈ vÏci zde byly
na dennÌm po¯·dku. N·sledujÌcÌ den voda
vyplavila mrtvolu ûeny na b¯eh, p¯Ìmo na
pozemek, kter˝ jsem mÏl pronajat˝ k obdÏl·v·nÌ a kter˝ konËil u ¯eky. Kdyû jsem p¯istoupil blÌû, spat¯il jsem, ûe tÏlo ûeny m· v oblasti b¯icha dÌru, ve kterÈ jeötÏ byla mal·
rybka ûivÌcÌ se touto mrtvolou. Tehdy ke mnÏ
P·n promluvil a j· jsem okamûitÏ vÏdÏl, co
musÌm dÏlat.
VzpomnÏl jsem si tehdy okamûitÏ na p¯ÌbÏh staroz·konnÌ Ester, na to, co jÌ ¯ekl jejÌ
str˝c Mordochaj: ÇBudeö-li v tuto chvÌli skuteËnÏ mlËet, ˙leva a vysvobozenÌ p¯ijde odjinud, ale ty a d˘m tvÈho otce zahynete. Kdo
vÌ, zda jsi nedos·hla kr·lovskÈ hodnosti pr·vÏ pro chvÌli jako je tato.ë Na to Ester odpovÏdÏla: ÇP˘jdu ke kr·li, t¯ebaûe to nenÌ podle z·kona. M·m-li zahynout, zahynu.ë
Tato slova doslova ho¯ela v mÈm srdci. VÏdÏl jsem, ûe pokud svÈmu lidu nepom˘ûu, B˘h
si mÌsto mnÏ povol· nÏkoho jinÈho. VÏ¯il jsem,
ûe jsem povol·n pr·vÏ pro tuto chvÌli. MÏl
jsem v ˙myslu vyuûÌt Korejc˘, kte¯Ì ûili v »ÌnÏ
podÈl hranic svÈ vlasti k p¯inesenÌ evangelia
do SevernÌ Koreje.ì
Brzy jsem zjistil, ûe povol·nÌ pastora Kima
slouûit severokorejskÈmu lidu nenÌ nÏËÌm oje-

dé obyvatelstvo přijmout islám. Bojištěm takového klání je zejména Afrika, kde se k islámu přidávají miliony lidí, protože jim slibuje lepší
budoucnost. Aby však mohli skutečně dojít nějakých výhod, předpokládá se samozřejmě, přijmou islám. Jednou takovou zemí, kde se
tato hra provozuje, je Ghana. Z naší
tamní kanceláře v hlavním městě
Akkra se k nám také dostal následující příběh:
„Bylo asi šest hodin odpoledne,
když jsme nastoupili do autobusu
jedoucího do Kumasi, hlavního města správního kraje Ashanti, abychom
navštívili tamního spolupracovníka,
který nás naléhavě prosil o pomoc.
Do Kumasi jsme dorazili asi po
čtyřhodinové jízdě a následující ráno
jsme šli navštívit cíl naší cesty. Dostalo se nám vroucího přijetí od křesanských bratří, kteří nás již netrpělivě očekávali.
Ti nám vyprávěli, že před dvěma
dny navštívil jejich vesnici iránský
velvyslanec, aby se zúčastnil slavnostního otevření nové mešity, která byla postavena z prostředků jeho
vlády. Křesané v okolních vesnicích vyprávěli, že lidé jsou vábeni
přijmout islámské náboženství nabídkami, že jejich děti budou moci
studovat v jiných islámských zemích.
Jiní lidé zase dostali ošacení nebo
peněžní dary.
Křesané ze silně muslimského
prostředí riskují, že budou mučeni
a ostrakizováni. Noví křesané jsou
zranitelní a žijí pod tlakem, aby se
vrátili k islámu. Jedna mladá žena
nám se slzami v očích vyprávěla, že
křesané jsou ze strany muslimské
většiny v této oblasti vystaveni krutému pronásledování. Muslimové
jsou zde nepřátelští doslova k čemukoli křesanskému. Tato žena
nám ukazovala jizvy na kotnících od
řetězů, které jí nasadili. Byli již několikrát bita za spojení s křesany,
za účast na křesanských bohoslužbách a studium Bible. Muslimové
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dinÏl˝m. V tutÈû dobu p¯ijala podobnÈ povol·nÌ ¯ada ËÌnsk˝ch pastor˘ a laik˘ korejskÈho p˘vodu. A ¯ady tÏchto BoûÌch sluûebnÌk˘
se kv˘li jejich pr·ci z¯ekly jejich vlastnÌ sbory. Jejich kolegovÈ prohlaöovali, ûe je p¯Ìliö
nebezpeËnÈ si nÏco zaËÌnat se SevernÌ Koreou.
ZatÌmco za pouhou pomoc severokorejsk˝m
uprchlÌk˘ hrozily jen vysokÈ pokuty, ti, kte¯Ì
se odv·ûili p˘sobit misijnÏ, skonËili vÏtöinou
ve vÏzenÌ. Samotn˝ pastor Kim byl za tuto
pr·ci uvÏznÏn dvakr·t. Ale jeho srdce p¯Ìliö
ho¯elo pro jeho lid, neû aby tuto pr·ci opustil.

v této oblasti jsou nyní ještě rozhněvanější, nebo někteří z jejich vlastních řad se rozhodli pro Krista. Tito
konvertité pak prohlašují, že ačkoli
islám působí navenek dobře, neposkytuje ve skutečnosti ani naději ani
spásu.
Je to špatný postřeh, který tvrdí,
že v Ghaně není žádné náboženské pronásledování. Rozhodně to
není pravda a v několika částech
naší země počet muslimů značně
narůstá. Střední oblast Ghany, která je pro naší oblast kolébkou křesanství, již islám doslova spolkl.
Jsme z toho velmi nešastní. Metodistická i katolická církev začaly svou
práci pravě ve středním regionu
Ghany. Později začala pracovat
presbyteriánská církev v oblasti hlavního města Akkra a tato práce se
později rozšířila na východ, kde
vznikla dokonce biblická škola. Některé části východního území již rovněž propadly islámu, jako například
okres Brong Ahafo, který je nyní největší branou pro arabské obchodníky přicházející do Ghany. Islámu tedy
nepropadl pouze sever země, jak
se často uvádí, ale doslova celá
země.
Sestra Easter Oforiwaová se stala křesankou před dvěma roky, a to
proti přání svých muslimských rodičů. Její rodina se jí zřekla a varovala,
aby se doma již neukazovala. Jednoho dne se dověděla, že onemocněla její teta, a Easter se rozhodla jí
navštívit. Její příbuzní se to dověděli, počkali si na ní a způsobili jí několik sečných ran mačetou. Tento útok
ji zanechal hluboké jizvy na krku,
hrudníku a obou rukou.“
Hlas mučedníků pokračuje ve své
práci v Ghaně a máme nyní na programu několik menších projektů.
Prosíme, pamatujte na křesany
v Ghaně, kteří musí bojovat mnohý
boj, aby si svou víru zachovali.
– Hlas mučedníků, Kanada, srpen
2005

VEÿEJN… POPRAVY A ÑPOCTIV… JEDN¡NÕì

T¯etÌ den mÈ n·vötÏvy jsem vystoupal na
vrchol menöÌ hory z nÌû bylo moûnÈ vidÏt jistÈ
severokorejskÈ mÏsto.
Mohli jsme dokonce pozorovat dalekohledem Korejce, jak chodÌ po silnicÌch, aËkoli
jen m·lokdy tamnÌ obyvatelÈ opouötÏjÌ svÈ domovy a spoleËnÏ nÏkam jdou. VidÏli jsme parky, kterÈ vöak vypadaly ˙plnÏ opuötÏnÏ. TakÈ
jsme vidÏli jakousi tov·rnu a rovnÏû se zd·lo, ûe v nÌ nenÌ ûiv·Ëka.
V SevernÌ Koreji je vöechno öedivÈ a zcela
f·dnÌ. ObÏ strany hranice mezi »Ìnou i SevernÌ Koreou tvo¯Ì hory. Na ËÌnskÈ stranÏ bujÌ
vegetace a slunce se opÌr· do korun strom˘.
Jen o nÏkolik stovek metr˘ na sever jsou holÈ
kopce. Severokorejsk˝ reûim nechal vyk·cet
stromy kv˘li d¯evu na topenÌ a takÈ, aby rozöÌ¯il ornou p˘du. Ale kam oko dohlÈdlo, p˘du
nikdo neobdÏl·val a nikde ani nestoupal z nÏjakÈ usedlosti d˝m. TÌm, ûe zmizela p¯irozen· vegetace, vöe propadalo postupnÈ a nezadrûitelnÈ erozi.
StojÌm vedle letitÈho spolupracovnÌka Hlasu muËednÌk˘, kter˝ se po lÈta vÏnuje sluûbÏ
pro SevernÌ Koreu. Jak se dÌv·me na mÏsto
leûÌcÌ p¯ed n·mi, ukazuje tento bratr na opuötÏn˝ park a vypravuje mi, ûe ned·vno tam
vl·da nechala ve¯ejnÏ popravit t¯icet lidÌ.
MÏstem pr˝ projÌûdÏl n·kladnÌ automobil,
kter˝ z tlampaËe vyhr·val sv·teËnÌ pÌsnÏ
a zval vöechny obyvatele, aby se p¯iöli podÌ10
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vat, jak˝ osud stihne vöechny nep¯·tele reûimu. N·ö spolupracovnÌk pak se slzami v oËÌch
dodal, ûe osmn·ct z tÏchto t¯iceti popraven˝ch byli k¯esùanÈ, kte¯Ì byli napojeni na jeho
podzemnÌ misijnÌ sÌù.
DÌv·me se d·l na mÏsto p¯ed n·mi a st·le
mi p¯ed oËima vyvst·v· p¯edstava tÈto hroznÈ ud·losti a takÈ ot·zka, jak je v˘bec moûnÈ, aby v dneönÌm svÏtÏ severokorejsk˝ reûim p·chal takovÈ krutosti. Jiû d¯Ìve jsem Ëetl
zpr·vy o ˙dÏsn˝ch poprav·ch v pracovnÌch
t·borech, konan˝ch tÌm nejohavnÏjöÌm zp˘sobem. Podle jednÈ zpr·vy byl odsouzen˝
p¯iv·z·n k hranici a jeho p¯ÌbuznÌ ji byli p¯inuceni zap·lit. A p¯itom vöem jeötÏ SevernÌ
Korea prohlaöuje, ûe na jejÌm ˙zemÌ û·dnÈ
pracovnÌ t·bory nejsou a se vöemi obËany je
nakl·d·no poctivÏ.

Uzbekist·n

Z A D R Ž E N Í A D E P O R TA C E
K Ř E S ŤA N S K É H O
Z P R AV O D A J E
Igor Rotar, korespondent agentury
Forum 18 pro střední Asii, strávil
dva dny ve vazbě a poté byl 13. srpna deportován ze země. Potíže pro
tohoto ruského občana začaly, když
11 srpna přicestoval do Uzbekistánu a jeho jméno se objevilo na seznamu nežádoucích osob tamní národní bezpečnostní služby (NBS). Při
předchozí návštěvě mu bylo dovoleno nakonec vstoupit do země, když
jeho vstup pasová kontrola telefonicky konzultovala s NBS.
Tentokrát však byl zadržen a nesměl projít hraničním stanovištěm.
Během dvoudenního zadržení mu
nebylo dovoleno kontaktovat ruskou
ambasádu. Když se ptal po důvodu
svého zadržení, oznámili mu, že jde
o „politické důvody nejvyššího významu“.
Dva agenti NBS, kteří se vydávali
za imigrační úředníky, se ho snažili
přinutit, aby si koupil letenku na
opuštění země. To však Rotar odmítl
a žádal, aby mu byl buï povolen
vstup do země, anebo byl oficiálně
deportován. Jeden z imigračních
úředníků jménem Andrej Andrejevič
mu řekl, že mu již nebude nikdy
povolen vstup do Uzbekistánu.
„Vaše hanlivé články působí Uzbekistánu velkou škodu. Naše národní
trpělivost je u konce,“ řekl jemu Andrejevič.
Když bylo jasné, že si Rotar sám
letenku z Uzbekistánu nekoupí, byl
vydán příkaz k jeho oficiální deportaci a 13. srpna byl posazen na palubu letadla směřujícího do Moskvy.
– Hlas mučedníků, Kanada, říjen
2005

Ilustrace ve¯ejnÈ popravy v SevernÌ Koreji. Tento zp˘sob je nejrozöÌ¯enÏjöÌ a takov˝ osud postihl ¯adu aktivnÌch k¯esùan˘.
SETK¡NÕ S UTE»ENCI

DalöÌ den jsem se p¯ipojil k region·lnÌm vedoucÌm Hlasu muËednÌk˘ a jeli jsme do jednoho z mnoha azylov˝ch dom˘, kterÈ naöe
misie podporuje.
Kdyû jsme vyjÌûdÏli, slunce se jiû ch˝lilo
k z·padu a Ëekala n·s asi dvouhodinov· cesta smÏrem do hor. Azylov˝ d˘m zvenËÌ vypadal jako typickÈ ËÌnskÈ stavenÌ: mal· d¯evÏn· budova s r·kosovou st¯echou.
Kdyû jsme veöli dovnit¯, p¯ipravovalo tam
na podlaze nÏkolik ûen nÏjakÈ jÌdlo a nÏjak˝
11

mal˝ chlapec s kulat˝m obliËejem a velik˝mi
oËima na n·s neklidnÏ pohlÈdl. Ptali jsme se,
jak je star˝, a bylo n·m ¯eËeno, ûe je mu dvan·ct. KromÏ nÏho tam jsou dalöÌ t¯i nebo Ëty¯i mladÌci, kter˝m je vöak jiû kolem dvaceti
let.
Kdyû se vöichni seöli, usedli jsme na podlahu k jÌdlu, kterÈ pro n·s mezitÌm ûeny p¯ipravily. DovÏdÏli jsme se, ûe jsme prvnÌ lidÈ ze
Z·padu, kterÈ obyvatelÈ domu spat¯ili. CelÈ
roky jim bylo doma p¯edkl·d·no tvrzenÌ, ûe
obyvatelÈ Z·padu un·öejÌ Korejce kv˘li jejich
org·n˘m. Ti dospÏlÌ jiû vÏdÏli, ûe to nenÌ pravda, ale onen dvan·ctilet˝ chlapec mÏl jeötÏ st·le pochybnosti, kterÈ se mu zraËily ve tv·¯i.
P¯i jÌdle jsme prohodili p·r vÏt. N·ö p¯ekladatel n·m ¯ekl, ûe v souËasnosti ûije v domÏ
nÏkolik rodin. Vöichni to jsou novÏ obr·cenÌ
k¯esùanÈ, kte¯Ì studujÌ Bibli a p¯ipravujÌ se na
ileg·lnÌ n·vrat do vlasti, aby se tam oddali
tajnÈ evangelizaËnÌ pr·ci. Pt·me se, kde jsou
ostatnÌ obyvatelÈ azylovÈho domu, a je n·m
¯eËeno, ûe se skr˝vajÌ vysoko v hor·ch, odkud
p¯ich·zejÌ do domu na urËitou dobu. Nikdo
z uteËenc˘ v domÏ nez˘st·v· p¯es noc, protoûe kdyby doölo k neËekanÈmu policejnÌmu
z·tahu, nebylo by kam utÈci. PozdÏji jsme
navötÌvili v hor·ch ˙kryt, kde se tito uteËenci
skr˝vajÌ. Jeli jsme tam nejprve skrz baûiny
a pak hluboko do lesa. ⁄kryt byl dob¯e mas-

DOMÁCÍ SPOLEČENSTVÍ
ČELÍ DRTIVÉ OPOZICI
Křesané v odlehlé osadě v Uzbekistánu jsou kvůli svému obrácení
ke křesanství biti, veřejně ponižováni, vyháněni ze svých domů a přicházejí o zaměstnání. V čele tvrdé
opozice proti nepočetnému křesanskému sboru v osadě Džanbaškala
nedaleko Turtkulu v jihozápadním
Uzbekistánu stojí jeden místní vlivný muž. Tochtabaj Sadikov naléhá
na místní policisty, představitele
města, kancelář prokurátora, tajnou
policii a muslimské duchovní, aby
potrestali každého obyvatele, o kterém je známo, že „opustil muslimskou víru svých rodičů“. Do domů
patřících křesanům byla přerušena
dodávka vody a počet členů původně téměř stočlenného společenství
poklesl na dvacet.
– Compass Direct, TAŠKENT,
Uzbekistán, 20. října 2005
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S˙d·n

V Y PÁ L E N Í L U T E R S K É H O
KOSTELA
Již dva týdny uplynuly od incidentu,
při kterém neznámí žháři vypálili luterský kostel na předměstí Chartúmu. Představitelé nově nastolené
súdánské vlády však stále nereagují na požadavky křesanských vedoucích, kteří usilují o zahájení vyšetřování útoku.
Rev. Yousif El-Denger Z. Kodi
v telefonickém rozhovoru pro agenturu Compass z Chartúmu uvedl,
že krátce po poledni 18. října byla
převážná část prosté stavby (bambus, dřevěné kůly, vepřovice a střecha z trávy) „zcela vypálena“.
„Všichni jsme naplněni smutkem,“
prohlásil Rev. Kodi, který zastává
funkci generálního tajemníka Súdánské luterské církve (Lutheran Church
of the Sudan, LCS), „nebo je to

SeverokorejötÌ k¯esùanÈ studujÌ tajnÏ Bibli v†tajnÈm azylovÈm domÏ sponzorovanÈm Hlasem muËednÌk˘m.

12

kov·n a vystavÏn na zalesnÏnÈm svahu jednÈ
hory. VystavÏn byl z velik˝ch vÏtvÌ a p¯ikryt
maskovacÌ celtou, kter· slouûila rovnÏû jako
st¯echa. DvÏ rodiny, se kter˝mi jsme se tam
setkali, tam pob˝valy jiû t¯i mÏsÌce.

poprvé, co zde k něčemu podobnému došlo.“
Společenství v El-Thawra je jednou ze čtyř luterských kongregací
v hlavním městě. Každou neděli se
k bohoslužbám schází 150 až 200
věřících, uvedl Rev. Kodi. „První neděli [po požáru] prostě přišli znovu
a zúčastnili se bohoslužby pod širým nebem.“
Zničená sborová budova se nacházela v bloku 29 ve čtvrti El-Thawra v Omdurmanu, jednom ze
tří měst tvořících súdánskou metropoli.
„Scházeli jsme se od roku 1980
a uctívali našeho Pána, aniž by si
na nás kdokoli z obyvatel stěžoval
nebo nás z čehokoli obviňoval,“ poznamenal Rev. Kodi.
Protože k požáru došlo za bílého
dne, vedoucí představitelé luterské
církve se vyptávali v okolí, zda si
někdo před vznikem požáru nevšiml
podezřelých osob poblíž objektu.
„Všichni lidé, kterých jsme se ptali, však měli příliš velký strach, než
aby nám cokoli řekli,“ uvedl Rev.
Kodi.
Následující den po požáru vedoucí LCS na policejní stanici v západní
části distriktu El-Thawra v Severním
Omdurmanu iniciovali zahájení trestního stíhání neznámých pachatelů.
Případu bylo přiděleno pořadové číslo 821.
V pondělí 24. října Rev. Kodi s Gabareilem Bolusem, tajemníkem církve, o incidentu podrobně informovali Dr. El-Tayib Zein Al-Abdina,
generálního tajemníka Súdánského
mezináboženského výboru (Sudan
Inter-Religious Council, SIRC). Rev.
Kodi uvedl, že s představitelem
SIRC diskutovali o události téměř
hodinu. Al-Abdin jim doporučil, aby
se před obnovou budovy pokusili
koupit vlastní pozemek na jiném místě.
V písemné zprávě v arabštině zaslané představitelům SIRC luterští
křesané uvedli, že jim zástupci vlá-

OSVOBOZENÕ Z éAL¡ÿE

Str·vil jsem nÏkolik dalöÌch dnÌ v rozhovorech, kterÈ vedly k jednoznaËnÈmu z·vÏru:
O hr˘z·ch p·chan˝ch na severokorejskÈm
lidu, zejmÈna na k¯esùanech, svÏt tak¯ka nic
nevÌ. Jedinou nadÏjÌ, kter· tÏmto lidem z˘st·v·, je evangelium.
Jednoho veËera jsem se setkal s mision·¯em
Lee, kter˝ je korejsk˝m AmeriËanem. Ten
vyj·d¯il podÏkov·nÌ Hlasu muËednÌk˘ za pomoc jeho spolupracovnÌku jmÈnem Wonsam,
kter˝ byl uvÏznÏn v SevernÌ Koreji. Ten vyr˘stal v rolnickÈ rodinÏ v jednÈ velmi chudÈ
Ë·sti »Ìny. Ale pozdÏji, kdyû se stal k¯esùanem, jeho srdce zaho¯elo pro pomoc SevernÌ
Koreji. Wonsam podnikl mnoho cest na sever
a pracoval mezi uteËenci a podnikal dokonce
cesty na severokorejskÈ ˙zemÌ. Na jednÈ
z nich vöak byl zatËen a uvÏznÏn. Hlas muËednÌk˘ se vöak dovÏdÏl, ûe pokud bude za
nÏho zaplacena vysok· pokuta, mohl by b˝t
propuötÏn. Naöe misie pokutu zaplatila
a Wonsam byl skuteËnÏ propuötÏn na svobodu. Jeho celÈ svÏdectvÌ otiskneme v nÏkterÈm
z dalöÌch bulletin˘.
éENA S KÿÕéKEM

DalöÌho dne jsme hovo¯ili s dvÏma k¯esùansk˝mi ûenami. Nejprve to byla mlad· severokorejsk· ûena, kter· byla zatËena p¯i pokusu
o ˙tÏk do »Ìny. V tÈ dobÏ jeötÏ ale nebyla k¯esùankou.
ÑChytili mÏ a dalöÌch patn·ct ûen a odsoudili n·s ke Ëty¯iceti dn˘m vÏzenÌ. Poslali n·s
do zvl·ötnÌho t·bora pro ty, kte¯Ì se pokusili
utÈct ze SevernÌ Koreje. Je to hotov˝ z·zrak,
ûe jsem tam p¯eûila. Jednali s n·mi h˘¯ neû se
zvÌ¯aty.
NemÏli jsme v˘bec vodu. Pracovali jsme
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od pÏti r·no do p˘l p·tÈ odpoledne. Pak jsme
öli ihned na Ñp¯ev˝chovuì a pak opÏt do pr·ce aû do jeden·cti v noci a potom opÏt na p¯ev˝chovu. Celou tu dobu n·m ned·vali pÌt.
A kdyû n·s chtÏli ˙plnÏ zlomit, odep¯eli n·m
jÌdlo, kterÈ jsme pr·vÏ mÏli dostat. (K jÌdlu
jsme dost·vali pouze trochu kuku¯ice).
TakÈ n·s neust·le bili asi metr dlouh˝mi
gumov˝mi biËi. Ti, kte¯Ì byli p¯Ìliö slabÌ, ale
splnili uloûenou normu, ml·tili jeötÏ vÌc. Protoûe pak byli jeötÏ vÌc zesl·blÌ, cel˝ cyklus
opakoval. TrpÏli jsme v duchu spolu s nimi.
éena n·m d·le vypr·vÏla, ûe kdyû uplynula doba trestu, cel· skupina byla propuötÏna
kromÏ jedinÈ ûeny. Kdyû onu skupinu ûen
zatkli, mÏla tato ûena na krku k¯Ìûek. Co se
s nÌ stalo, nikdo nevÌ, ale z¯ejmÏ je jiû v nebi.

dy národní jednoty před šesti týdny
přislíbili, že převezmou zodpovědnost za vyřešení spáchaného trestného činu a zajistí bezpečnost všem
křesanským společenstvím v Súdánu.
„V období vlády národní jednoty
máme právo informovat o tomto incidentu svět,“ poznamenávají autoři
dopisu. „Musíme vědět, co se stalo.
Vláda národní jednoty je za dění zodpovědná.“
První poválečná súdánská vláda,
uvedená do úřadu v třetím zářijovém týdnu, je tvořena devíti bývalými povstalci z Hnutí za osvobození
súdánského lidu (Sudan People’s
Liberation Movement, SPLM) a šestnácti ministry z vládnoucí Národní
kongresové strany.
„Jako obyvatelé Súdánu považujeme vypálení sborové budovy nebo
mešity za velice podivný čin,“ uvedl
luterský vedoucí v rozhovoru pro
deník Khartoum Monitor ve čtvrtek
27. října.
„Chtěli bychom vládě národní jednoty vzkázat, že jistí zlomyslní lidé
jednají proti lidským právům,“ pokračoval Kodi. „Je nám líto, že k těmto událostem došlo v době platnosti
mírové dohody, navíc na samém
začátku funkčního období vlády národní jednoty.“
Duchovní dále poznamenal, že
místo, kde ke žhářskému útoku došlo, zatím navštívil jediný politik –
Philip Magowck, generální tajemník
SPLM pro oblast Omdurmanu. Rev.
Kodi od návštěvy zástupce SPLM
neobdržel k situaci odnikud žádné
další vyjádření.
Stejně tak nebyla iniciována žádná komunikace ze strany guvernéra
Chartúmu, Dr. Abdelhalima Motahfiho, který je zodpovědný za zajišování bezpečnosti a policejního vyšetřování v hlavním městě.
Strategická mírová dohoda podepsaná letos v lednu mezi súdánskou vládou a zástupci SPLM
označuje svobodu náboženského

ÑPOVÃZTE SVÃTU!ì

Druhou ûenou byla jiû asi sedmdes·tilet· ÑRoliì. Ta jeötÏ nikdy nehovo¯ila s nÏk˝m ze Z·padu. Bylo mi ¯eËeno, ûe je to zcela v˝jimeËn· ûena neboù jiû p¯eöla hranici mezi »Ìnou
a SevernÌ Koreou tolikr·t, ûe si p¯esnÈ ËÌslo
ani nepamatuje. M· osobnÌ spojenÌ s celkem
asi stovkou ileg·lnÌch sbor˘, kter˝m osobnÏ
propaöovala Bible.
Tato ûena zaËala Ëasto uprost¯ed naöeho
rozhovoru plakat. Vypr·vÏla mi, jak se mnoha vÏ¯ÌcÌm poda¯ilo v poslednÌ chvÌli uniknout
zatËenÌ anebo s ˙zkostÌ v hlase mi povÏdÏla, ûe
t¯i z jejÌch spolupracovnic byly ve¯ejnÏ popraveny a osm jich z˘st·v· ve vÏzenÌ.
Na konci naöeho rozhovoru, jsem se jÌ zeptal, co bychom mÏli pro SevernÌ Koreu hlavnÏ dÏlat. P¯edevöÌm prosila o naöe modlitby.
Pak mi pevnÏ sev¯ela ruku, pohlÈdla mi up¯enÏ do oËÌ a prohl·sila: ÑPovÏzte svÏtu! ProsÌm, povÏzte svÏtu o naöich brat¯Ìch a sestr·ch v SevernÌ Koreji, prosÌm!ì
ÑUdÏl·m, co bude v m˝ch sil·ch,ì odpovÏdÏl jsem.
Tato podivuhodn· ûena mi sv˝m zjevem
p¯ipomÌnala Corrie ten Boom anebo Sabinu
Wurmbrandovou. Vyza¯ovala z nÌ duchovnÌ
kr·sa, kter· odr·ûela jejÌ l·sku ke Kristu
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a k jejÌmu utlaËovanÈmu lidu. Ptal jsem se jÌ,
zda m· nÏkdy strach. Ona se jen usm·la a odpovÏdÏla: ÑProË bych se mÏla b·t? Byla jsem
jiû zatËena pÏtkr·t. Co by mohli udÏlat takovÈ sta¯enÏ, jako jsem j·?ì

vyznání za základní právo a garantuje „všem občanům stejnou
a účinnou ochranu proti diskriminaci na jakémkoli základě,“ včetně náboženství.
Náboženské napětí posílené zavedením islámského právního řádu
na převážně křesanském jihu súdánskou islámskou vládou bylo jednou z hlavních příčin vzniku občanské války, která zemi sužovala
uplynulých jedenadvacet let. V průběhu tohoto období byly zmařeny
nejméně dva miliony lidských životů
a další čtyři miliony obyvatel přišly
o domov.
– Compass Direct, ISTANBUL,
1. listopadu 2005

PÿIN…ST VÕCE SVÃTLA

»lovÏk by se mohl aû divit proË svÏt zavÌr·
oËi p¯ed tragÈdiÌ severokorejskÈho obyvatelstva. A kdyû se tyto zpr·vy v tisku jiû objevÌ,
tamnÌ reûim vÏtöinou reaguje jeötÏ vÏtöÌm poËtem zatËen˝ch a popraven˝ch. NÏkterÈ pracovnÌ t·bory vznikly jako p¯Ìm˝ d˘sledek
ve¯ejnÈ kritiky Kim Jong Ila a jeho reûimu.
Vznik· pak ot·zka, zda tÌm nenÌ tamnÌ nelÌtostnÈ dikt·torstvÌ jen jeötÏ vÌce posilov·no.
ZatÌmco svÏt na toto dilema odpovÏÔ nenabÌzÌ, B˘h kon· svÈ dÌlo v severokorejsk˝ch
k¯esùanech na ËÌnskÈ stranÏ hranic. Jako bychom v jejich horlivosti slyöeli slova kr·lovny Ester: ÑNeboù jak bych mohla p¯ihlÌûet
pohromÏ, kter· m· postihnout m˘j lid? Jak
bych mohla p¯ihlÌûet z·hubÏ svÈho rodu?ì
(Ester 8,6)
Ale to jeötÏ nenÌ vöechno. I my m·me svou
roli jako dÏti BoûÌ a spolupracovnÌci BoûÌho
kr·lovstvÌ. MusÌme p¯ispÏt podle sv˝ch moûnostÌ k p·du jiû vöelijak rozkym·cenÈ dÈmonickÈ vl·dy Kim Jong Ila. Pamatujme proto
na severokorejskou cÌrkev, kterÈ jiû cel· desetiletÌ ûije pod nep¯edstaviteln˝m tlakem
ideologick˝ch lûÌ a nejbrut·lnÏjöÌho n·silÌ.
Kdyû jsem se s ostatnÌmi vr·til z cesty k severokorejskÈ hranici, rozhodli jsme se, ûe
naöe ˙silÌ na podporu SevernÌ Koreje se musÌ
jeötÏ zv˝öit. DospÏli jsme k z·vÏru, ûe Hlas
muËednÌk˘ bude sledovat p¯edevöÌm tyto t¯i
kritÈria: Za prvÈ, musÌme d·t naöim spoluvÏ¯ÌcÌm v SevernÌ Koreji vÏdÏt, ûe nejsou zapomenuti. Za druhÈ se musÌme postarat, aby se
evangelium v tÈto zemi i nad·le öÌ¯ilo. A ta
t¯etÌ ñ musÌme o tamnÌ situaci povÏdÏt svÏtu.
Americk· poboËka Hlasu muËednÌk˘ nynÌ
odstartovala nov˝ podp˘rn˝ program, kter˝
jsme nazvali: SvÏtlo SevernÌ Koreji. Prost¯edky z tohoto fondu budou vyuûity v˝öe nazna-

n

Vietnam

PASTOR QUANG
PROPUŠTĚN Z VĚZENÍ
Hlas mučedníků obdržel zprávu, že
pastor Nguyen Hong Quang byl
30. srpna odpoledne propuštěn z vězení (viz článek v Hlasu mučedníků
3/2005, str. 13–16). Není přesně
známo, zda jeho propuštění souvisí
s nedávnou amnestií vyhlášenou
u příležitosti výročí vietnamské nezávislosti.
Avšak asi stovka dalších pastorů
zůstává ve Vietnamu ve vězení.
Glenn Penner, mluvčí kanadské pobočky Hlasu mučedníků, vyjádřil následující obavy: „Ačkoli se radujeme
z propuštění pastora Quanga, zajímá nás, zda vietnamská vláda mu
poskytne plnou svobodu k vykonávání jeho funkce duchovního
správce vietnamské mennonitské
církve. Současně máme na srdci
i propuštění všech dalších nespravedlivě vězněných křesanů ve Vietnamu.“
– Hlas mučedníků, Kanada, říjen
2005
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Ëen˝m zp˘sobem. BÏhem uplynulÈho desetiletÌ si B˘h z¯etelnÏ povol·val jak ËÌnskÈ, tak
americkÈ Korejce, aby pomohli svÈmu vlastnÌmu uja¯menÈmu lidu. A my jako spolupracovnÌci Kr·lovstvÌ se k nim chceme p¯ipojit. B˘h
nepot¯ebuje svÏtsk· mÈdia ani vl·dnÌ intervence, aby do SevernÌ Koreji p¯inesl poselstvÌ
o k¯Ìûi. K tomu pot¯ebuje n·s. (»esk· poboËka Hlasu muËednÌk˘ zaslala na podp˘rn˝
projekt pro SevernÌ Koreu Ë·stku 3000 USD.)
ñ Steven Lear, Hlas muËednÌk˘, USA, z·¯Ì
2005

SUNG SEO PAO
PROPUŠTĚN PO
JEDENÁCTILETÉM VĚZENÍ
Křesanský představitel z kmene
Hmong byl propuštěn 3. května 2005
z vězení Hong Ca. Chybělo jen sedmnáct dní, aby za šíření evangelia
strávil ve vězení celkem jedenáct let.
Navzdory tvrdé práci v pracovním
táboře, kde pracoval v cihelně a na
poli, a nedostatečné stravě a takřka
každodennímu bití, náš pracovník ve
Vietnamu nám sdělil: „Vypadá velmi
dobře a je plný odhodlané víry.“
Sung Seo Pao byl jedním prvních
obyvatel kmene Hmong, který přišel ve Vietnamu ke Kristu. Byl zatčen kvůli evangelizaci v roce 1995.
Během svého uvěznění, vyprávěl
Sao Pao svým spoluvězňům: „Náš
Pán Ježíš řekl: ‚Vztáhnou na vás
ruce, a odsoudí na smrt a budete
v nenávisti u všech národů kvůli
mně.‘ Když bych zapřel Ježíše, okamžitě by mě propustili.“ Ale místo
toho, aby zapřel Krista, naučil se
ceně učednictví, zůstal ve vězení
jedenáct let a neviděl po celou tuto
dobu svou dceru, která se narodila
krátce po jeho zatčení.
Děkujeme všem, kteří se modlí
za pronásledované křesany ve Vietnamu, zejména za příslušníky kmene Hmong.
– Hlas mučedníků, Kanada, září
2005

NigÈrie
NIGERIJSK› ZEMÃDÃLSK› DÃLNÕK MU»EN
PRO SVOU KONVERZI

NÏkdejöÌ horliv˝ muslim Sardauna Anaruwa
Sashi z mÏsta Paiko se zaË·tkem tohoto roku
obr·til ke Kristu. Kdyû se o jeho obr·cenÌ
dovÏdÏla policie, byl tento t¯icetilet˝ muû n·slednÏ zatËen a podle zpr·vy agentury Compass Direct z 31. ¯Ìjna byl bÏhem tÈto vazby
krutÏ muËen. S·m uv·dÌ, ûe ho v jednu chvÌli
policistÈ ubili obuöky tÈmÏ¯ k smrti. PropuötÏn byl jen dÌky obÏtavÈ intervenci pastora
a jistÈho Ëlena jeho k¯esùanskÈho sboru.
Avöak jeho muslimsk˝ zamÏstnavatel, kterÈmu se staral o dobytek, ho propustil, protoûe se stal v jeho oËÌch ÑnevÏ¯ÌcÌmì. Vedle
ztr·ty pravidelnÈho p¯Ìjmu ËelÌ nynÌ Sashi
i Ëast˝m v˝hr˘ûk·m zabitÌ, kterÈ se net˝kajÌ
jen jeho, ale i celÈ jeho rodiny a dalöÌch p¯Ìbuzn˝ch, kte¯Ì rovnÏû p¯ijali Krista.
Paiko leûÌ ve st·tÏ Niger, v jednom ze severnÌch nigerijsk˝ch st·t˘, kde byl zaveden
isl·msk˝ch z·kon öarÌja. Modlete se za Sashiho, aby se mu dostalo posÌlenÌ kr·Ëet i nad·le za Kristem. Pamatujme i vöechny Ëleny
jeho rodiny, aby uprost¯ed obtÌûnÈ situace
z˘stali P·nu vÏrni. Pamatujme rovnÏû na
nigerijskou cÌrkev, aby vyd·vala svÏdectvÌ
o Kristu i uprost¯ed pron·sledov·nÌ.
ñ Hlas muËednÌk˘, 2. listopadu 2005,
Kanada

M˘ûete n·m ps·t na naöi
e-mailovou adresu:
ppc-sf@cmail.cz
DalöÌ informace v angliËtinÏ
lze najÌt na internetov˝ch
adres·ch:
www.persecution.com
www.persecution.net
StaröÌ ËÌsla v elektronickÈ
podobÏ naleznete na
internetovÈ adrese:
mucednici.prayer.cz
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ChlubÌme se souûenÌmi (ÿÌm 5,3)
Terezie z Lisieux Ëasto v kl·öte¯e pom·hala s ˙klidov˝mi pracemi. ÿ·dov·
sestra stojÌcÌ vedle nÌ, ji post¯Ìkala tv·¯ öpinavou vodou, kdykoli zvedla mokr˝
hadr z n·bytku, kter˝ myla.
PrvnÌ Terezinou reakcÌ bylo o krok ustoupit a ot¯Ìt si tv·¯, a naznaËit tak
sest¯e, ûe dÏl· nÏco öpatnÏ. Najednou ji vöak napadlo: ÑJsi bl·zen, ûe nep¯ijÌm·ö vöechno, co samo p¯ich·zÌ.ì A tak se Terezie rozhodla, ûe radÏji nebude
d·vat najevo, ûe ji to obtÏûuje. Naopak v sobÏ pÏstovala jakousi oblibu pro
öpinavou vodu. Nakonec to mÏla tak r·da, ûe se i jindy sama vracela pro toto
öùastnÈ ÑsvlaûenÌì.
Izaj·ö p¯edpovÏdÏl pro JeûÌöe ta nejkrutÏjöÌ utrpenÌ. Zd·lo by se p¯irozen˝m, ûe se bude JeûÌö tÈto knize spÌöe vyh˝bat. Ale opak se stal pravdou, tato
kniha se stala jeho oblÌben˝m textem. Izaj·ö je takÈ jedin˝m staroz·konnÌm
autorem, kterÈho JeûÌö chv·lÌ: ÑDob¯e o v·s prorokoval Izaj·öì (Matouö 15,7).
VÌtejme nep¯Ìjemnosti, kter˝ch se ob·v·me; pohlÈdnÏme obtÌûÌm p¯Ìmo do tv·¯e.
A jiû v·s nebudou vÌce pron·sledovat.
Jist˝ sovÏtsk˝ k¯esùan byl t·z·n: ÑJak m˘ûeö sn·öet takov· muËenÌ?ì OdpovÏdÏl: ÑProtoûe jsem byl obr·cen. P¯edstavuji si, ûe jsem muËen, neboù vÌm, ûe
je to m˘j ˙dÏl, podobnÏ jako m· nÏkdo jin˝ erotickÈ p¯edstavy. Kdyû se pak
muËenÌ dostavÌ, jiû mÏ nedok·ûÌ zlomit.
Kdokoli objÌm· nohy uk¯iûovanÈho JeûÌöe, objÌm· takÈ b¯evno k¯Ìûe. Kdokoli si p¯eje ho n·sledovat, musÌ br·t kaûd˝ den jeho k¯Ìû. UËiÚ k¯Ìû sv˝m
radostn˝m oËek·v·nÌm a stane se ti zdrojem poûehn·nÌ.
Abraham, pr·vÏ kdyû prok·zal svou p¯ipravenost k nejvyööÌ obÏti, p¯ijal od
Boha poûehn·nÌ, ûe v jeho potomstvu dojdou poûehn·nÌ vöechny n·rody, a ûe
jeho potomstva bude jako nebesk˝ch hvÏzd a mo¯skÈho pÌsku (Genesis 22,17).
Z knihy Richarda Wurmbranda Reaching toward the Heights

Sa˙dsk· Ar·bie
SA⁄DSK› U»ITEL ODSOUZEN ZA ROZHOVOR O BIBLI

UËitel st·tnÌ ökoly byl odsouzen na Ëty¯icet mÏsÌc˘ vÏzenÌ a 750 ran za ÑvysmÌv·nÌ se n·boûenstvÌì, potÈ, co vedl rozhovor o Bibli a ˙dajnÏ chv·lil éidy.
DenÌk Al-Madina p¯inesl 13. listopadu zpr·vu, ûe Mohammada al-Harbiho
odvedli k soudu jeho kolegovÈ a studenti, kte¯Ì ho zaûalovali Ñza podporov·nÌ
pochybnÈ ideologie a vysmÌv·nÌ se n·boûenstvÌ, za tvrzenÌ, ûe éidÈ byli v pr·vu, za rozhovory o evangeliu a za br·nÏnÌ student˘m, aby opouötÏli uËebnu
kv˘li om˝v·nÌ se k modlitbÏì. Al Harbi se hodl· proti rozsudku odvolat.
Je to jeden z mnoha incident˘ prozrazujÌcÌ oËividnÈ pohrd·nÌ n·boûenskou
svobodou v Sa˙dskÈ Ar·bii. Americk· komise pro n·boûenskou svobodu oznaËuje Sa˙dskou Ar·bii za p¯ednÌho svÏtovÈho poruöovatele n·boûensk˝ch svobod. TamnÌ z·kony zakazujÌ ve¯ejnÈ praktikov·nÌ jakÈhokoli n·boûenstvÌ vyjma wahh·bismu, striktnÌ formy isl·mu.
ñ Hlas muËednÌk˘, Kanada, 16. listopadu 2005

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

Indie
ÚTOK HINDUISTICKÝCH EXTRÉMISTŮ
Hinduističtí extrémisté v severoindickém svazovém státě Himáčalpradéš 4. listopadu napadli pastora Feroze Masiha (62),
obvinili jej z „násilného obracení“ hinduistů a surově ho zbili.
Útočníci ho následně donutili podepsat dokument s příslibem
‚dobrovolné‘ účasti na obřadu, na kterém by se všech šedesát
členů jeho společenství mělo 20. listopadu obrátit zpátky
k hinduismu a pohrozili, že pokud se pastor a členové sboru
odmítnou obřadu zúčastnit, upálí je. Masih, sám bývalý hinduista, byl napaden a zbit na cestě do nedaleké osady, kam se
vypravil na pastorační návštěvu. Masihův syn Ramesh
v rozhovoru pro Compass uvedl, že otce zastavila skupina asi
deseti členů Světové hinduistické rady (VHP) a její mládežnické odnože Bajrang Dal. Muži obvinili Masiha z násilných konverzí. Slovní argumenty brzy vystřídalo fyzické násilí. Extrémisté Masiha surově zbili a způsobili mu vnitřní zranění, takže
musel být hospitalizován. V době zveřejnění této zprávy se
stále ještě zotavuje z následků. Masih společně se svým
synem vede místní společenství Believers’ Church (Církev
věřících). Členové se setkávají v soukromém domě ve městě
Baijnath Každou neděli se bohoslužeb účastní přibližně šedesát věřících.
Po útoku extrémisté Masihovi řekli, že v neděli přijdou do
jeho domu a uspořádají hinduistický program, na kterém bude
předčítána Gíta (hinduistický spis) a všichni křesané se obrátí
zpátky k hinduismu. „Poté přinutili mého otce podepsat papír
s příslibem, že se dobrovolně obrátí zpátky k hinduismu, stejně
jako členové jeho sboru,“ uvedl Ramesh Masih. „Extrémisté
mu rovněž pohrozili, že jej společně s ostatními věřícími zaživa
upálí a vypálí věřícím domy, pokud se odmítnou obrátit.“ Masih
se synem zaslali stížnost na policii v Baijnath, vrchnímu správnímu úředníkovi distriktu Kangra, a také Státní komisi pro
menšiny. V dopise naléhají na policisty, aby zajistili ochranu
křesanů v Baijnathu a prohlašují, že pokud v neděli dojde ke
ztrátám na životech nebo na majetku, budou křesané volat
k odpovědnosti policii. Policejní stanice v Baijnath však prohlásila, že považuje incident (při kterém byl Masih zbit) za „nevýznamnou událost“. „Oficiální stížnost [v návaznosti na útok]
nebyla zatím zaprotokolována, a nikdo nebyl zatčen,“ prohlásil
Kumar v rozhovoru pro agenturu Compass. Policista dodal, že
členové VHP napadli Masiha na základě stížnosti jednoho
místního obyvatele, který přišel na policejní stanici s obviněním,
že Masih před dvěma lety násilně obrátil ke křesanství jeho
manželku. „Jsme přesvědčeni, že ji Masih neobrátil nedobrovolně,“ konstatoval nicméně Kumar. Masihův syn dodal, že
k přepadení a zbití otce došlo po otištění zpráv v místních
denících, podle kterých Masih násilně obracel ke křesanství
místní hinduistické obyvatele.
Mladý Masih veškerá obvinění vznesená proti sobě i proti
otci odmítl. „Zvěstujeme pouze poselství pokoje a radosti,
které se nachází v Bibli. Všichni věřící, kteří navštěvují bohoslužby. přijali křesanství z vlastního svobodného rozhodnutí.“
Extrémisté z VHP vyhrožovali Masihovi již v minulosti a letos
v dubnu házeli na jeho dům kamení. Masihovi stále čekají,
jaké kroky policie podnikne v souvislosti s výhrůžkami zabitím
od VHP. Ve svazovém státě Himáčalpradéš se nachází jedna
z nejméně početných křesanských komunit v celé Indii. Podle
údajů ze sčítání lidu v roce 2001 žilo mezi 6 miliony obyvatel
jen 7 687 křesanů.
– Compass Direct, NOVÉ DILLÍ, 14. listopadu 2005

